
 

    เลขที ่APP_AF641103                                                       
                                                                บรษิทั แอพพลแิคด จ ำกดั (มหำชน) 
 
                                                                                    12 พฤศจกิำยน 2564 
 
เรื่อง   ค ำอธบิำยกำรวเิครำะหง์บกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรบัไตรมำส 3 สิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564 
 
เรยีน   กรรมกำรและผูจ้ดักำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย             
 

บรษิัท แอพพลิแคด จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทย่อย ขอเรยีนชี้แจงผลกำรด ำ เนินงำนของงบกำรเงนิรวม 
ส ำหรบัไตรมำส 3 สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2564 โดยมีผลกำรด ำเนินงำนที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบจำกช่วงเวลำ
เดยีวกนั ไตรมำส 3 ปี 2563  ตำมทีต่ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด 
 
รายได้จากการขายและการบริการ    

 
ในไตรมำส 3 ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้รวม 184.47 ล้ำนบำท ลดลง ร้อยละ 13.04 รำยได้จำกกำรขำย 

ซอฟแวร์ 68.65 ล้ำนบำท ลดลง ร้อยละ 7.72 รำยได้จำกกำรขำยฮำร์ดแวร์ 33.71 ล้ำนบำท ลดลง ร้อยละ 39.29  จำก
ยอดขำยเครื่องพมิพ์และผลิตภณัฑ์ 3 มติิ ชนิดพมิพ์โลหะลดลงโดยมีรำยได้จำกกำรกำรบรกิำร 80.46 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น                  
รอ้ยละ 1.60 มรีำยไดอ้ื่น 1.64 ลำ้นบำท ลดลง รอ้ยละ 45.14 เมื่อเทยีบกบัไตรมำส 2 ปี 2564 ในไตรมำส 3 ปี 2564 มกีำร
เพิ่มรูปแบบกำรขำยแบบให้สทิธิเ์ช่ำใช้รำยปีส ำหรบักำรขำยโปรแกรม 2 มิติ จ ำนวน 1,583  สญัญำ โดยมีสญัญำกำร
ใหบ้รกิำรรูปแบบเดมิในไตรมำส 3 ปี 2564 จ ำนวน 2,892 สญัญำ ลดลงจำกไตรมำส 2 ปี 2564 คดิเป็นรอ้ยละ 15.07 ซึ่งมี
จ ำนวน 3,405 สญัญำ จงึสง่ผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มอีตัรำก ำไรขัน้ตน้ เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 7.56  

  

หน่วย : พนับาท 3Q2563 2Q2564 3Q2564 % เพ่ิม (ลด) 9M2563 9M2564 % เพ่ิม 
(ลด) YOY QOQ 

รำยไดจ้ำกกำรขำย
ซอฟแวร ์

69,816 74,398 68,651 -1.67% -7.72% 210,617 208,927 -0.80% 

รำยไดจ้ำกกำรขำย
ฮำรด์แวร ์

30,277 55,532 33,714 11.35% -39.29% 71,388 111,914 56.77% 

รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 68,751 79,196 80,463 17.04% 1.60% 212,109 236,599 11.55% 
รำยไดอ้ื่น 552 2,995 1,643 197.64% -45.14% 5,988 9,328 55.78% 
รวม 169,396 212,121 184,471 8.90% -13.04% 500,102 566,768 13.33% 
ก ำไรขัน้ตน้ 78,918 85,404 80,314 1.77% -5.96% 240,389 242,383 0.83% 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ 46.74% 40.84% 43.93% -6.02% 7.56% 48.65% 43.48% -10.62% 



 

เมื่อเทียบกบัไตรมำส 3 ปี 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มีรำยได้รวมเพิม่ขึ้น ร้อยละ 8.90 เกิดจำกรำยได้จำกกำรขำย
ซอฟแวร์ ลดลง ร้อยละ 1.67 รำยได้จำกกำรขำยฮำร์ดแวร์ เพิม่ขึน้ รอ้ยละ11.35  มรีำยได้จำกกำรบรกิำร เพิม่ขึ้น ร้อยละ 
17.04 เกดิจำกกำรขำยบรกิำรประกนัเครื่องพมิพ์และเครื่องผลติภณัฑ์ 3 มติิ มรีำยไดอ้ื่น เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 197.64 เกดิจำก
รำยได้ค่ำที่ปรกึษำเกี่ยวกบักำรขำยเครื่องพิมพ์และผลิตภณัฑ์ 3 มิติ และได้รบัเงนิเยียวยำจำกภำครฐั เนื่องจำกได้รบั
ผลกระทบจำกโรคไวรสัโคโรนำ 19  

 
            ผลกำรด ำเนินงำน 9 เดือนของปี 2564 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนกลุ่มบรษิัทฯ มีรำยได้รวม 566.77 
ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 13.33 มรีำยไดจ้ำกกำรขำยซอฟแวร ์208.93 ลำ้นบำท ใกลเ้คยีงกบัปีก่อน ถงึแมจ้ะมกีำรประกำศ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินและให้ปฏบิตัติำมมำตรำกำรขอ้ก ำหนดส ำหรบัพื้นที่ควบคุมสูงสุดจำกกำรระบำดของโรคไวรสัโคโรนำ   
มรีำยไดจ้ำกกำรขำยฮำร์ดแวร์ 111.91  ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 56.77  เกดิจำกกำรขำยเครื่องพมิพ์และผลติภณัฑ์ 3 มติ ิ
ชนิดพมิพโ์ลหะใหก้บัสถำบนักำรศกึษำของภำครฐั มรีำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 236.60 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 11.55 เกดิจำก
กำรขำยบรกิำรเครื่องประกนัเครื่องพมิพแ์ละผลติภณัฑ ์3 มติ ิและรำยไดก้ำรใหบ้รกิำรตดิตัง้ โปรแกรมยอ้นหลงัใหก้บัลูกคำ้ 

สรปุต้นทุนและค่าใช้จ่าย     

      

 

      

หน่วย : พนับาท 3Q2563 2Q2564 3Q2564 % เพ่ิม (ลด) 9M2563 9M2564 % เพ่ิม 
(ลด) 

YOY QOQ 
   

ตน้ทุนขำยซอฟแวร ์ 38,274 42,613 38,849 1.50% -8.83% 110,972 119,382 7.58% 
ตน้ทุนขำยฮำรด์แวร ์ 19,655 42,407 24,538 24.84% -42.14% 44,422 82,257 85.17% 
ตน้ทุนกำรบรกิำร 31,997 38,702 39,727 22.28% 1.10% 98,332 113,418 15.34% 
รวม 89,926 123,722 102,514 14.00% -17.14% 253,726 315,057 24.17% 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 38,983 42,641 43,136 10.65% 1.16% 120,412 127,192 5.63% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 23,639 26,359 23,387 -1.07% -11.28% 71,081 72,428 1.90% 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 79 93 80 1.27% -13.98% 274 262 -4.38% 
ค่ำภำษนีิตบิุคคล 3,305 5,001 2,074 -37.25% -58.53% 10,193 11,965 17.38% 
รวม 66,006 74,094 68,677 4.05% -7.31% 201,960 212,109 5.03% 
ก าไรสุทธิ 13,464 14,398 13,360 -0.77% -7.21% 44,417 39,864 -10.25% 
อตัราก าไรสุทธิ 7.95% 6.79% 7.24% -8.88% 6.70% 8.88% 7.03% -20.81% 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.05 0.05 0.05 -0.77% -4.57% 0.16 0.14 -28.79% 



 

    ในไตรมำส 3 ปี 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนขำยซอฟแวร์ 38.85 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 43.41 
มตีน้ทุนขำยฮำรด์แวร ์24.54 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 27.22  มตีน้ทุนกำรบรกิำร 39.27 ลำ้นบำท คดิเป็น
อตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 50.63 

           ผลกำรด ำเนินงำน 9 เดอืน ของปี 2564 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนขำยซอฟต์แวร ์
จ ำนวน 119.38 ลำ้นบำท โดยมอีตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 42.86 ลดลงเนื่องจำกผูจ้ ำหน่ำยมกีำรปรบัต้นทุนสนิคำ้เพื่อ
ขำย เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 10 มตี้นทุนขำยฮำร์ดแวร์ จ ำนวน 82.26 ลำ้นบำท โดยมอีตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบั รอ้ยละ 26.50 ลดลง 
เนื่องจำกกำรขำยเครื่องพมิพแ์ละผลติภณัฑ์ 3 มติ ิชนิดพมิพ์โลหะต้องจดัหำสนิค้ำผ่ำนหลำยตวัแทนจ ำหน่ำยมตี้นทุนกำร
บรกิำร จ ำนวน 113.42 ลำ้นบำท โดยมอีตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบัรอ้ยละ 52.06 ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มอีตัรำไรขัน้ต้นโดยรวม 
ลดลง รอ้ยละ 10.62  
 
          ผลกำรด ำเนินงำน 9 เดอืนปี 2564 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนจดัจ ำหน่ำยเพิม่ขึ้น 
รอ้ยละ 5.63 เกดิจำกค่ำนำยหน้ำและค่ำเสือ่มรำคำเครื่องพมิพแ์ละผลติภณัฑ ์3 มติิ จ ำนวน 3.10 ลำ้นบำท ค่ำใชจ้่ำยในกำร
บรหิำร เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.90 ทัง้นี้กลุ่มบรษิทัฯ มค่ีำใชจ้่ำยดำ้นพนักงำนเพิม่ขึน้ และยงัคงใชม้ำตรำกำรที่ทำงภำครฐัออกมำ
เพื่อเยียวยำและลดผลกระทบของกำรแพร่ระบำดไวรสัโคโรนำ ได้แก่ กำรน ำส่งเงนิสมทบประกนัสงัคม กำรหยุดน ำส่ง
เงนิกองทุนส ำรองเลี้ยงชพี-ส่วนนำยจ้ำงชัว่ครำว และมกีำรบนัทกึค่ำใช้จ่ำยในกำรวจิยัและพฒันำเป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน
ระหว่ำงพฒันำ 8.84 ลำ้นบำท ส่งผลให้ผลกำรด ำเนินงำน 9 เดอืน ปี 2564 กลุ่มบรษิทัฯ สำมำรถท ำก ำไรสุทธิ 39.86 ลำ้น
บำท คดิเป็นรอ้ยละ 7.03  
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564  กลุ่มบรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม 705.43 ลำ้นบำท ซึง่สนิทรพัยท์ีส่ ำคญัประกอบดว้ย เงนิสด
และรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 306 ลำ้นบำท ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้หมุนเวยีน 106.78 ลำ้นบำท สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ-
หมุนเวยีน 76.78 ลำ้นบำท สนิคำ้คงเหลอื 68.21 ลำ้นบำท ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 95.05 ลำ้นบำท สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้
รอกำรตดับญัช ี15.22 ลำ้นบำท สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น จ ำนวน 1.03 ลำ้นบำท 

 
สนิทรพัยร์วม เพิม่ขึน้ 45 ล้ำนบำท คดิเป็นรอ้ยละ 6.81  เปรยีบเทยีบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 เนื่องจำกเงนิ

สดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ลดลง 56.07 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 15.48 ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น เพิม่ขึน้ 37.09 ลำ้น
บำท คดิเป็นร้อยละ 53.22 เกดิจำกมกีำรขยำยเวลำกำรเก็บเงนิจำกลูกหนี้ สนิทรพัย์ที่เกดิจำกสญัญำ-หมุนเวยีน เพิม่ขี้น 
16.84 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 28.10 เกดิจำกกำรใหบ้รกิำรสทิธิเ์ช่ำใชร้ำยปี ดำ้นกำรออกแบบ 2 มติเิพิม่ขึน้ สนิคำ้คงเหลอื 
เพิม่ขึน้ 34.48 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 102  เกดิจำกกำรน ำเขำ้เครื่องพมิพ์และผลติภณัฑ ์3 มติขินำดใหญ รอกำรส่งมอบ 
สนิทรพัย์ที่เกดิจำกสญัญำ-ไม่หมุนเวยีนอื่น สนิทรพัย์ต้นทุนของสญัญำ เพิม่ขึ้น 2.48 ล้ำนบำทคดิเป็นรอ้ยละ 19.05 เกดิ
จำกกำรสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำทีเ่กนิ 1 ปี สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนอื่น เพิม่ขึน้ 9.14 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 171.36 เกดิจำก
กำรพฒันำแพลทฟอร์ม เพื่อใหบ้รกิำรลูกค้ำและสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนระหว่ำงพฒันำ-ERP สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอตดับญัช ี
ลดลง 1.07 ลำ้นบำท ลดลง คดิเป็นรอ้ยละ 6.57 
 



 

 
        หนี้สนิรวม 366.89 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 46.61 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 14.55 โดยหนี้สนิสว่นใหญ่ ไดแ้ก่ เจำ้หนี้กำรคำ้
และเจำ้หนี้หมุนเวยีน เพิม่ขึน้ 15.03 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 16.37 หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ-หมุนเวยีน เพิม่ขึน้ 28.36            
ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 18.71 เกดิจำกเจำ้หนี้กำรคำ้บรกิำร Subscriptionและเจำ้หนี้สทิธิใ์หเ้ช่ำใชร้ำยปี หนี้สนิทีเ่กดิจำก
สญัญำไม่หมุนเวยีนอื่น เพิม่ขึน้ 1.72 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 6.25 เกดิจำกหนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ - ไม่เหมุนเวยีนทีเ่กนิ 1 ปี             
มปีระมำณกำรหนี้สนิไม่หมุนเวยีนจำกผลประโยชน์พนักงำน เพิม่ขึน้ 4.20 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 10.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
         ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2564 บรษิัทมสี่วนของผู้ถือหุ้น 338.53 ล้ำนบำท ลดลง 1.63 ล้ำนบำท คดิเป็น
สดัส่วนต่อสนิทรพัยร์วม เท่ำกบัรอ้ยละ 48  และมกีำรจ่ำยเงนิปันผลจำกก ำไรสุทธขิองบรษิทัฯ ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
2563 จ ำนวน 42 ล้ำนบำท เมื่อเปรยีบเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 340.16 ล้ำนบำท คดิเป็น
สดัสว่นต่อสนิทรพัยร์วม เท่ำกบัรอ้ยละ 51.50 
 
 
งบกระแสเงินสด 

 
  
 
               ส ำหรบัไตรมำส 3 สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงนิสดสุทธิ ได้มำจำก กิจกรรมด ำเนินงำน 
จ ำนวน  11.37 ล้ำนบำท เกดิจำกกำรขำยสนิค้ำและขยำยระยะเวลำในกำรรบัช ำระหนี้ เพิม่ขึ้น จ ำนวน 55.02 ลำ้นบำท ใชไ้ปใน
กำรซื้อสนิค้ำประเภทเครื่องพมิพ์และผลติภณัฑ์ 3 มิติขนำดใหญ่  เพิม่ขึ้น จ ำนวน 34.81 ล้ำนบำท มีกำรรบัช ำระเงนิมดัจ ำค่ำ
สนิคำ้จำกลูกคำ้ เพิม่ขึน้ จ ำนวน  44.64 ลำ้นบำท มกีำรจ่ำยช ำระภำษเีงนิไดจ้ ำนวน 13.61 ลำ้นบำท  
              

รายการ 3Q2563 2Q2564 3Q2564 % เพ่ิม (ลด) 
YOY QOQ 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้ำจำก(ใชไ้ป
ใน)กจิกรรมด ำเนินงำน 

47,621 278  11,369    -76.13% 3,989.57% 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้ำจำก(ใชไ้ป
ใน) กจิกรรมลงทุน 

-16,336 -14,195 -23,312 -42.70% -64.23% 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้ำจำก(ใชไ้ป
ใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ 

-30,321 -43,759 -44,641 -47.23% -2.02% 

กระแสเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำ
เงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง) สุทธ ิ

917 -57,349 -56,074 -6,214.94% 2.22% 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด
ปลำยปี 

354,588 304,987 306,262 -13.63% 0.42% 



 

             มีกระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมลงทุน จ ำนวน 23.31 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่ใช้ไปในกำรลงทุน เพื่อกำรซื้อที่ดิน 
อำคำรและอุปกรณ์ เพิม่ขึ้น จ ำนวน 13.71 ล้ำนบำท และน ำไปเพื่อลงทุนในกำรพฒันำแพลทฟอร์ม เพื่อให้บรกิำรลูกค้ำและ
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนระหว่ำงพฒันำ-ERP 9.56 ลำ้นบำท และไดร้บัเงนิสดจำกกำรขำยที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 0.16 ล้ำนบำท 
กระแสเงนิสดสุทธิ (ที่ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงนิ จ ำนวน 44.64 ล้ำนบำท จำกกำรจ่ำยเงนิปันผลจำกก ำไรสุทธิของบริษัทฯ 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 จ ำนวน 42 ลำ้นบำท ในอตัรำ 0.15 บำทต่อหุน้ จงึท ำให้เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิ
สด ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 มเีท่ำกบั 306.26 ลำ้นบำท 
 
 
 
 
 
                                                                                    ขอแสดงควำมนับถอื    
 
 
 
 
                                                                               
                                                                                  (นำงสำวฐติพิร  ฉำไธสง) 
                                                                          ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 
                                                                           บรษิทั แอพพลแิคด จ ำกดั (มหำชน) 
 

 


