
 

    เลขที ่APP_AF650202                                                     
                                                                บรษิทั แอพพลแิคด จ ำกดั (มหำชน) 
 
                                                                                    25 กุมภำพนัธ ์2565 
 
เรื่อง   ค ำอธบิำยกำรวเิครำะหง์บกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรบัไตรมำส 4 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 
 
เรยีน   กรรมกำรและผูจ้ดักำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย             
 

บรษิัท แอพพลิแคด จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทย่อย ขอเรยีนชี้แจ้งผลกำรด ำเนินงำนของงบกำรเงนิรวม 
ส ำหรบัไตรมำส 4 สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 โดยมีผลกำรด ำเนินงำนที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบจำกช่วงเวลำ
เดยีวกนั ไตรมำส 4 ปี 2563  ตำมทีต่ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด 
 
รายได้จากการขายและการบริการ    

 
ในไตรมำส 4 ปี 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มีรำยได้รวม 232.14 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น ร้อยละ 25.84 รำยได้จำกกำรขำย 

ซอฟแวร์ 56.84 ลำ้นบำท ลดลง รอ้ยละ 17.20 รำยไดจ้ำกกำรขำยฮำรด์แวร์ 82.47 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 144.62  จำก
ยอดขำยเครื่องพมิพ์และผลติภณัฑ์ 3 มติิ ขนำดใหญ่ รำยได้จำกกำรกำรบรกิำร 87.86 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้  ร้อยละ 9.20 มี
รำยไดอ้ื่น 4.96 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 202.13 เมื่อเทยีบกบัไตรมำส 3 ปี 2563 มกีำรเพิม่รปูแบบกำรขำยแบบใหส้ทิธิเ์ชำ่
ใช้รำยปีส ำหรบักำรขำยโปรแกรม 2 มิติ มีจ ำนวน 1,583 สญัญำ ในไตรมำส 4 ปี 2564 จ ำนวน 2,289  สญัญำ เพิ่มขึ้น   

หน่วย : พนั
บาท 

4Q2563 3Q2564 4Q2564 % เพ่ิม (ลด) ปี 2563 ปี 2564 % เพ่ิม (ลด) 
YOY QOQ 

รำยไดจ้ำก
กำรขำย
ซอฟแวร ์

67,548 68,651 56,840     -15.85% -17.20% 278,198 265,767 -4.47% 

รำยไดจ้ำก
กำรขำย
ฮำรด์แวร ์

15,844 33,714 82,472    420.53% 144.62% 87,233 194,386 122.84% 

รำยไดจ้ำก
กำรบรกิำร 

70,484 80,463 87,862      24.66% 9.20% 282,559 324,461 14.83% 

รำยไดอ้ื่น 4,144 1,643 4,964      19.79% 202.13% 10,132 14,292 41.06% 
รวม 158,020 184,471 232,138      46.90% 25.84% 658,122 798,906 21.39% 
ก ำไรขัน้ตน้ 69,547 80,314 99,361      42.87% 23.72% 309,936 341,744 10.26% 
อตัรำก ำไร
ขัน้ตน้ 

45.20% 43.93% 43.74%       -1.46% -0.19% 47.83% 43.56% -4.27% 



 

รอ้ยละ 44.60  โดยมสีญัญำกำรใหบ้รกิำรรูปแบบเดมิในไตรมำส 4 ปี 2564 จ ำนวน 3,577  สญัญำ เพิม่ขึน้ จำกไตรมำส 3 
ปี 2564 มจี ำนวน 3,405 สญัญำ คดิเป็นรอ้ยละ 5.05 สง่ผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มอีตัรำก ำไรขัน้ตน้ใกลเ้คยีงไตรมำสก่อน 

  
เมื่อเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้รวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 46.90 เกิดจำกรำยได้จำกกำรขำย

ซอฟแวร์ ลดลง ร้อยละ 15.85 รำยได้จำกกำรขำยฮำร์ดแวร์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 420.53 เกิดจากกลุ่มบริษัทฯ จ าหน่าย
เครื่องพมิพ์และผลติภณัฑ ์3 มติขินาดใหญ่ทีมู่ลค่าสูง มรีำยไดจ้ำกกำรบรกิำร เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 24.66 เกดิจำกกลุ่มบรษิทัฯ
ขำยบรกิำรประกนัเครื่องพมิพแ์ละบรกิำรเครื่องผลติภณัฑ์ 3 มติ ิและสญัญำบรกิำร มรีำยไดอ้ื่น เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 19.79 เกดิ
จำกยอดขำยสนิคำ้และบรกิำรทีส่ำมำรถท ำเป้ำไดต้ำมเงือ่นไขของคู่คำ้ 
  
           ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี 2564 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนกลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดร้วม 798.91 ลำ้นบำท 
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 21.39 มรีำยไดจ้ำกกำรขำยซอฟแวร์ 265.77 ลำ้นบำท ลดลง รอ้ยละ 4.47   มรีำยไดจ้ำกกำรขำยฮำร์ดแวร ์
194.39  ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 122.84  เกดิจำกกลุ่มบรษิทัฯ ขำยเครื่องพมิพ์และผลติภณัฑ ์3 มติ ิขนำดใหญ่ทีมู่ลค่ำสูง  
มรีำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 324.46 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 14.83 เกดิจำกกลุ่มบรษิทัฯ ขำยบรกิำรเครื่องประกนัเครื่องพมิพ์
และผลติภณัฑ ์3 มติ ิและรำยไดก้ำรใหบ้รกิำรตดิตัง้ โปรแกรมยอ้นหลงัใหก้บัลูกคำ้ 
 
สรปุต้นทุนและค่าใช้จ่าย     

   

หน่วย : พนับาท 4Q2563 3Q2564 4Q2564 % เพ่ิม (ลด) ปี 2563 ปี 2564 % เพ่ิม 
(ลด) 

YOY QOQ 
   

ตน้ทุนขำยซอฟแวร ์ 40,229  38,849   37,628  -6.47% -3.14% 151,201 157,010 3.84% 
ตน้ทุนขำยฮำรด์แวร ์ 10,713  24,538   49,718  364.10% 102.02% 55,135 131,975 139.37% 
ตน้ทุนกำรบรกิำร 33,385 39,127  40,466  21.21% 3.42% 131,717 153,884 16.83% 
รวม 84,327  102,514  127,812  51.57% 24.68% 338,053 442,870 31.01% 
ตน้ทุนในกำรจดั
จ ำหน่ำย 

42,062     43,136   46,668  10.95% 8.19% 192,474 173,860 7.01% 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 29,100  23,307   27,884  -4.18% 19.64% 100,181 100,312 0.13% 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 67 80  68  1.49% -15.00% 341 330 -3.23% 
ค่ำภำษนีิตบิุคคล 1,899  2,074 10,844  471.04% 422.85% 12,092 22,809 88.63% 
รวม 73,128  68,677   85,464  16.87% 24.44% 275,087 297,311 8.08% 
ก าไรสุทธิ 565  13,360  18,861  3238.22% 41.17% 44,982 58,725 30.55% 
อตัราก าไรสุทธิ  0.36% 7.24% 8.12% 7.77% 0.88% 6.83% 7.35% 0.52% 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.002  0.05   0.07  -3.15% 40.00% 0.16      0.21 31.25% 



 

  ในไตรมำส 4 ปี 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มตีน้ทุนขำยซอฟแวร์ 37.63 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบัรอ้ยละ 33.80 มี
ต้นทุนขำยฮำร์ดแวร์ 49.72 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้น รอ้ยละ 39.72  มตี้นทุนกำรบรกิำร 40.47 ลำ้นบำท คดิเป็น
อตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 53.94 

             เมื่อเทยีบกบัไตรมำส 4 ปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 51.57 เกดิจำกต้นทุนขำยซอฟแวร์ ลดลง              
รอ้ยละ 6.47 เนื่องจำกมกีำรปรบัเป็นรปูแบบใหส้ทิธิเ์ช่ำใช้ ต้นทุนขำยฮำร์ดแวร ์เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 364.10 เกดิจำกเครื่องพมิพ์
และผลิตภณัฑ์ 3 มติิ ชนิดพมิพ์โลหะเป็นสนิค้ำที่ทำงบรษิัทฯ ต้องจดัหำผ่ำนหลำยตวัแทนจ ำหน่ำยและมกีำรแข่งขนัสู ง 
ต้นทุนกำรบรกิำร เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 21.21 เนื่องจำกผูจ้ ำหน่ำยมกีำรปรบัรำคำต้นทุนสนิคำ้บรกิำร ต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 10.95 เกดิจำกค่ำนำยหน้ำและค่ำเสื่อมรำคำเครื่องพมิพแ์ละผลติภณัฑ ์3 มติ ิค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร ลดลง 
ร้อยละ 4.18 ค่ำภำษีนิติบุคคล เพิม่ขึ้น ร้อยละ 471.04 เนื่องจำกมีกำรโอนปรบัปรุงประมำณกำรหนี้สนิรำยได้ค่ำบรกิำร 
สง่ผลท ำใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มอีตัรำก ำไรสุทธ ิเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 7.77           

             ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบั ปี 2564 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขำยซอฟต์แวร ์
จ ำนวน 157.01 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 40.92 ลดลงเนื่องจำกผู้จ ำหน่ำยมกีำรปรบัต้นทุนสนิคำ้เพื่อ
ขำย เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 10 มตี้นทุนขำยฮำร์ดแวร์ จ ำนวน 131.97 ลำ้นบำท โดยมอีตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบั รอ้ยละ 32.11 ลดลง 
เนื่องจำกกำรขำยเครื่องพมิพ์และผลติภณัฑ์ 3 มิติ ขนำดใหญ่ที่มูลค่ำสูง โดยเครื่องพมิพ์และผลติภณัฑ์ 3 มติิชนิดโลหะต้อง
จดัหำสนิค้ำผ่ำนหลำยตวัแทนจ ำหน่ำย มตี้นทุนกำรบรกิำร จ ำนวน 153.88 ล้ำนบำท โดยมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 
52.57 ใกลเ้คยีงกบัปีก่อน สง่ผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มอีตัรำไรขัน้ตน้โดยรวม ลดลง รอ้ยละ 4.27 
 
          ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบั ปี 2564 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนจดัจ ำหน่ำยเพิม่ขึ้น 
รอ้ยละ 7.01 เกดิจำกกลุ่มบรษิทัฯ มค่ีำนำยหน้ำและค่ำเสื่อมรำคำเครื่องพมิพ์และผลติภณัฑ ์3 มติ ิทัง้นี้กลุ่มบรษิทัฯ ยงัคง
ใชม้ำตรำกำรที่ทำงภำครฐัออกมำเพื่อเยยีวยำและลดผลกระทบของกำรแพร่ระบำดไวรสัโคโรนำ สำยพนัธุโ์อมคิรอน ไดแ้ก่ 
กำรน ำส่งเงนิสมทบประกนัสงัคม กำรหยุดน ำสง่เงนิกองทุนส ำรองเลี้ยงชพี-ส่วนนำยจำ้งชัว่ครำว ดว้ยกำรบรหิำรจดักำรทีด่ ี
ท ำให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรใกล้เคยีงกบัปีก่อน และมกีำรบนัทกึค่ำใช้จ่ำยในกำรวจิยัและพฒันำเป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน
ระหว่ำงพฒันำ เพิม่ขึน้ 12.32 ลำ้นบำท ส่งผลให้ผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 กลุ่มบรษิทัฯ สำมำรถท ำก ำไรสุทธ ิ58.73 ล้ำน
บำท เพิม่ขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 30.55 
 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564  กลุ่มบรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม 732.92 ลำ้นบำท ซึ่งสนิทรพัยท์ีส่ ำคญัประกอบดว้ย เงนิสด
และรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 360.82 ล้ำนบำท ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวยีน 84.23 ล้ำนบำท สนิทรพัย์ที่เกิดจำก
สญัญำ-หมุนเวยีน 87.28 ลำ้นบำท สนิคำ้คงเหลอื 46.84 ลำ้นบำท ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 100.80 ลำ้นบำท สนิทรพัยไ์ม่มี
ตวัตนอื่น 16.84 ลำ้นบำท สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี11.50 ลำ้นบำท สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น จ ำนวน 1.03 ลำ้น
บำท 



 

สนิทรพัยร์วม เพิม่ขึน้ 72.48 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 10.97  เปรยีบเทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 เนื่องจำก
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น เพิม่ขึ้น 14.54 ล้ำนบำท คดิเป็นรอ้ยละ 20.86 เกดิจำกมกีำรขยำยเวลำกำรเก็บเงนิจำกลูกหนี้ 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ-หมุนเวยีน เพิม่ขีน้ 27.34 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 45.61 เกดิจำกกำรใหบ้รกิำรสทิธิเ์ช่ำใชร้ำยปี 
ดำ้นกำรออกแบบ 2 มติิเพิม่ขึน้ สนิคำ้คงเหลอื เพิม่ขึน้ 13.06 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 38.66 เกดิจำกสนิคำ้รอกำรส่งมอบ 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ-ไม่หมุนเวยีนอื่น สนิทรพัยต์น้ทุนของสญัญำ เพิม่ขึน้ 4.05 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 31.07 
เกดิจำกสนิทรพัยท์ี่เกดิจำกสญัญำที่เกนิ 1 ปี สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนอื่น เพิม่ขึน้ 11.51 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 215.72 เกดิ
จำกกำรพฒันำแพลทฟอรม์ เพื่อใหบ้รกิำรลูกคำ้และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนระหว่ำงพฒันำระบบ ERP สนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อ
ตดับญัชี ลดลง 4.80 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 29.41 เกดิจำกกำรโอนกลบัรำยกำรด้อยค่ำทำงภำษี โดยในปัจจุบนั กลุ่ม
บรษิทัฯ มผีลก ำไรสุทธเิพิม่ขึน้ 
  
        หนี้สนิรวม 375.71 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 55.43 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 17.31 โดยหนี้สนิสว่นใหญ่ ไดแ้ก่ เจำ้หนี้กำรคำ้
และเจำ้หนี้หมุนเวยีน เพิม่ขึน้ 29.31 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 31.93 หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ-หมุนเวยีน เพิม่ขึน้ 19.15 ลำ้น
บำท คดิเป็นรอ้ยละ 12.64 เกดิจำกเจำ้หนี้กำรคำ้บรกิำร Subscription และเจำ้หนี้สทิธิใ์หเ้ช่ำใชร้ำยปี หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ
ไม่หมุนเวยีนอื่น เพิม่ขึน้ 2.25 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 8.20 เกดิจำกหนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ-ไม่เหมุนเวยีนทีเ่กนิ 1 ปี มี
ประมำณกำรหนี้สนิไม่หมุนเวยีนจำกผลประโยชน์พนักงำน เพิม่ขึน้ 5.35 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 13.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
         สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 บรษิทัมสี่วนของผูถ้อืหุน้ 357.21 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 17.05 ลำ้นบำท คดิเป็น
สดัส่วนต่อสินทรพัย์รวม เท่ำกับร้อยละ 48.74 และมีกำรจ่ำยเงนิปันผลจำกก ำไรสุทธิของบริษัทฯ ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวำคม 2563 จ ำนวน 42 ลำ้นบำท เมื่อเปรยีบเทยีบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 ส่วนของผู้ถอืหุ้นเท่ำกบั 340.16 ลำ้นบำท 
คดิเป็นสดัสว่นต่อสนิทรพัยร์วม เท่ำกบัรอ้ยละ 51.50 
 
งบกระแสเงินสด 

 

รายการ 4Q2563 3Q2564 4Q2564 % เพ่ิม (ลด) 
YOY QOQ 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)
กจิกรรมด ำเนินงำน 

60,093 11,369 80,126 33.34% 604.78% 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้ำจำก(ใชไ้ปใน) 
กจิกรรมลงทุน 

-19,715 -23,312 -36,438 84.82% 56.31% 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้ำจำก(ใชไ้ปใน) 
กจิกรรมจดัหำเงนิ 

-31,460 -44,641 -45,523 44.70% 1.98% 

กระแสเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิ
สดเพิม่ขึน้(ลดลง) สุทธ ิ

8,665 -56,074 -1,511 -117.44% -97.31% 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด
ปลำยปี 

362,336  306,262 360,825 -0.42% 17.82% 



 

                ส ำหรบัปีสิ้นสุด วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงนิสดสุทธิ ได้มำจำก กิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน  
80.13 ลำ้นบำท เกดิจำกกลุ่มบรษิทัฯขำยสนิคำ้ประเภทเครื่องพมิพแ์ละผลติภณัฑ ์3 มติขินำดใหญ่ และขยำยระยะเวลำในกำรรบั
ช ำระหนี้เพิ่มขึ้น จ ำนวน 41.44 ล้ำนบำท มีลูกหนี้จำกำรด ำเนินงำนอื่น เพิ่มขึ้น 4.04 ล้ำนบำท ใช้ไปในกำรซื้อสนิค้ำประเภท
เครื่องพมิพ์และผลติภณัฑ์ 3 มติิ และสนิค้ำคงเหลอื  เพิม่ขึ้น จ ำนวน 14.10 ล้ำนบำท มเีจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวยีนอื่น 
เพิม่ขึน้ จ ำนวน  48.63 ลำ้นบำท มโีอนปรบัปรุงประมำณกำรหนี้สนิรำยไดบ้รกิำร เพิม่ขึน้ 5.74 ลำ้นบำท และมกีำรจ่ำยช ำระภำษี
เงนิไดจ้ ำนวน 17.61 ลำ้นบำท  
              
             กระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปใน กจิกรรมลงทุน จ ำนวน 36.44 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่ใชไ้ปในกำรลงทุน เพื่อปรบัปรุงและต่อเตมิ
อำคำรเช่ำ 1.49 ลำ้นบำท เพื่อท ำกำรปรบัปรุงต่อเติมอำคำร 1.07 ลำ้นบำท เพื่อลงทุนกำรซื้อเครื่องจกัรและอุปกรณ์ 13.50 ลำ้น
บำท และลงทุนใน ยำนพำหนะ 2.08 ลำ้นบำท และน ำไปเพื่อลงทุนในกำรพฒันำแพลทฟอร์ม เพื่อใหบ้รกิำรลูกคำ้และสนิทรพัย์
ไม่มตีวัตนระหว่ำงพฒันำระบบ ERP จ ำนวน 12.32 ล้ำนบำท ใชจ้่ำยในสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ เรื่องสญัญำเช่ำ 1 ล้ำนบำท และ
ไดร้บัเงนิสดจำกกำรขำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 0.70 ลำ้นบำท  
            กระแสเงนิสดสุทธ ิ(ที่ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ จ ำนวน 45.52 ล้ำนบำท ใช้จ่ำยหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 3.52 ลำ้นบำท 
และจำกกำรจ่ำยเงนิปันผลจำกก ำไรสุทธขิองบรษิทัฯ ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 จ ำนวน 42 ลำ้นบำท ในอตัรำ 0.15 
บำท ต่อหุน้ จงึท ำใหเ้งนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 มเีท่ำกบั 360.83 ลำ้นบำท 
 
 
 
 
                                                                                    ขอแสดงควำมนับถอื    
 
 
 
 
                                                                               
                                                                                  (นำงสำวฐติพิร  ฉำไธสง) 
                                                                          ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 
                                                                           บรษิทั แอพพลแิคด จ ำกดั (มหำชน) 
 

 


