
บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

1 

 

         วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2564 
 
เรื่อง  ค ำอธิบำยและวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
เรียน  กรรมกำรและผูจ้ดักำร 
 ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ขอเรียนชีแ้จงผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี 2563 ของบริษัทและบริษัท
ย่อย ซึ่งภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทและบรษิัทย่อยส ำหรบัปี 2563 และปี 2562 มีกำรเปล่ียนแปลง ดงัต่อไปนี ้

     หน่วย : ลำ้นบำท 

งบก ำไรขำดทุน ปี 2563 % ปี 2562 % เปล่ียนแปลง % 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 986.29 100.00 773.02 100.00 213.27 27.59 

ตน้ทนุขำยและบริกำร (730.55) (74.07) (590.14) (76.34) (140.41) 23.79 

ก ำไรข้ันต้น 255.74 25.93 182.88 23.66 72.86 39.84 

รำยไดอ่ื้น   1.89 0.19 2.04 0.26 (0.15) (7.34) 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย (25.70) (2.61) (28.77) (3.72) 3.07 (10.67) 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร (78.45) (7.95) (74.13) (9.59) (4.33) 5.84 

ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 153.47 15.56 82.02 10.61 71.45 87.11 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน (11.96) (1.21) (12.73) (1.65) 0.77 (6.04) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 141.52 14.35 69.29 8.96 72.22 104.22 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ (27.31) (2.77) (13.02) (1.68) (14.29) 109.76 

ก ำไรสุทธิ 114.20 11.58 56.27 7.28 57.93 102.95 

 
ภำพรวมธุรกิจ 
 เนื่องดว้ยผลกระทบจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของไวรสั COVID-19 ที่ส่งผลท ำใหก้ำรปฏิบตัิงำนของลกูคำ้ทัง้
ส่วนงำนภำครฐัและภำคเอกชนไม่สำมำรถเขำ้ท ำงำน ณ สถำนประกอบกำรไดเ้ป็นปกติ ท ำใหล้กูคำ้ส่วนใหญ่ตอ้งท ำงำนจำกที่
บ้ำน หรือ “Work from home”  ท ำให้ส ำนักงำนต่ำงๆลดกำรใช้งำนเครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพิมพ์ อย่ำงไรก็ตำม
สถำนกำรณด์งักล่ำวส่งผลดีต่อส่วนงำนธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร ท ำใหม้ีกำรเติบโตในอตัรำเรง่ 
จำกกำรพฒันำระบบบรหิำรจดักำรใหแ้ก่ภำครฐั และกำรใหบ้ริกำรบริหำรจดักำรระบบงำนทัง้ภำครฐัและภำคเอกชน ซึ่ งทัง้ 2 
ระบบงำน สำมำรถท ำใหล้กูคำ้สำมำรถปฏิบตัิงำนท่ีใดก็ได ้จึงท ำใหปี้ 2563 บรษิัทมีรำยไดส่้วนงำนดงักล่ำวเพิ่มขึน้จำกปีก่อน
เป็นจ ำนวนเงิน 152.13 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำเพิ่มขึน้รอ้ยละ 65.30  

ผลกระทบของสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของไวรสั COVID-19 ส่งผลต่อบริษัทและบริษัทย่อยในส่วนธุรกิจใหเ้ช่ำ 
จ ำหน่ำย และใหบ้ริกำรดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์และสินคำ้เทคโนโลยีอื่นๆ เช่นกัน อย่ำงไรก็ตำม ภำพรวมของส่วน
งำนนี ้บริษัทและบริษัทย่อยยงัมีรำยไดเ้พิ่มขึน้เล็กนอ้ย เนื่องจำกมีส่วนชดเชยรำยไดท้ี่ลดลงจำกกำรใหบ้ริกำรเช่ำเครื่องถ่ำย
เอกสำรถ่ำยเอกสำรและเครื่องพิมพ์ จำกรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้เทคโนโลยีใหแ้ก่ภำครฐั และขำยสินคำ้ Drive Thru 
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ใหแ้ก่ภำคเอกชนซึ่งเป็นแนวโนม้พฤติกรรมกำรบรโิภคใหม่ที่ปรบัตวัตำมสถำนกำรณเ์ขำ้มำทดแทนรำยไดเ้ดิม ท ำใหร้ำยไดจ้ำก
ส่วนธุรกิจนีม้ีกำรปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็นจ ำนวนเงิน 0.16 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.05  
 ส่วนงำนธุรกิจรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ นัน้ ไม่ไดร้บัผลกระทบ
จำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของไวรสั COVID-19 แต่อย่ำงใด ซึ่งบริษัทยงัคงมีรำยไดต้่อเนื่องจำกโครงกำรระบบทอ้งฟ้ำ
จ ำลองและพิพิธภณัฑ ์โครงกำรระบบโทรมำตร และบริษัทยงัมีรำยไดใ้หม่จำกโครงกำรก่อสรำ้งระบบกำรจดักำรขยะเพื่อผลิต
เป็นเชือ้เพลิงและปุ๋ ยอินทรีย์ ท ำใหร้ำยไดม้ีกำรปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็นจ ำนวนเงิน 60.98 ลำ้นบำท คิดเป็นอัตรำเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
25.27  
 บริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิส ำหรบัปี 2563 และ 2562 มูลค่ำเท่ำกับ 114.20 ลำ้นบำท และ 56.27 ลำ้นบำท
ตำมล ำดับ โดยคิดเป็นอัตรำก ำไรสุทธิรอ้ยละ 11.58 และ 7.28 ตำมล ำดับ บริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิที่เติบโตขึน้ 
เนื่องจำกในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรเพิ่มขึน้เป็นจ ำนวนเงิน 213.27 ลำ้นบำท คิดเป็น
อตัรำเพิ่มขึน้รอ้ยละ 27.59 และบรษิัทยงัคงรกัษำอตัรำก ำไรขัน้ตน้เฉล่ียที่ประมำณรอ้ยละ 23 ถึงรอ้ยละ 25 นอกจำกนี ้บรษิัท
ยงัมีกำรบริหำรจดักำรค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรไดเ้ป็นอย่ำงดี ท ำใหค้่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรค่อนขำ้งคงที่ เมื่อ
เทียบกับรำยไดท้ี่เพิ่มขึน้ จึงส่งผลใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้เป็นจ ำนวนเงิน 57.93 ลำ้นบำท คิดเป็นเพิ่มขึน้
อตัรำรอ้ยละ 102.95 
 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

หน่วย : ลำ้นบำท 

รำยได้จำกำรขำยและบรกิำร ปี 2563 % ปี 2562 % เปลีย่นแปลง % 

ธุรกิจจ ำหน่ำย และให้บรกิำรระบบบริหำรจัดกำรเอกสำร       

- ใหบ้ริกำรบริหำรจดักำรระบบงำน 76.44 7.75 35.24 4.56 41.20 116.90 
- จ ำหน่ำยระบบบริหำรจดักำรเอกสำร 0.55 0.06 4.92 0.64 (4.36) (88.76) 
- โครงกำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำร 308.10 31.24 192.80 24.94 115.30 59.80 

รวม 385.09 39.04 232.96 30.14 152.13 65.30 
ธุรกิจรับเหมำวิศวกรรมด้ำนเทคโนโลยีส ำหรับโครงกำร
ของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ 

      

- ระบบทอ้งฟำ้จ ำลองและพิพธิภณัฑ ์ 82.50 8.36 158.64 20.52 (76.14) (48.00) 
- ระบบโทรมำตร 118.16 11.98   118.16 100.00 
- โครงกำรระบบเทคโนโลยีภำยในอำคำร  0.00 33.10 4.28 (33.10) (100.00) 
- โครงกำรประเภทอื่นๆ 101.63 10.30 49.57 6.41 52.06 105.04 

รวม 302.29 30.65 241.31 31.22 60.98 25.27 
ธุรกิจให้เช่ำ จ ำหน่ำย และให้บริกำรด้ำนเคร่ืองถ่ำย
เอกสำร เคร่ืองพิมพ ์และสินค้ำเทคโนโลยีอ่ืนๆ 

      

- ใหบ้ริกำรเชำ่เครื่องถ่ำยเอกสำร บ ำรุงรกัษำเครื่องถ่ำยเอกสำร
และเครื่องพิมพ ์

143.81 14.58 175.47 22.70 (31.66) (18.04) 

- จ ำหน่ำยเครื่องถ่ำยเอกสำร หมึกพมิพ ์กระดำษและอะไหล่
ส ำหรบัเครื่องถำ่ยเอกสำรและเครื่องพิมพ ์

20.57 2.09 28.25 3.66 (7.68) (27.19) 

- จ ำหน่ำยสินคำ้เทคโนโลยีและสินคำ้อื่น และกำรใหบ้ริกำร
อื่นๆ 

134.53 13.64 95.03 12.29 39.50 41.57 

รวม 298.91 30.31 298.75 38.65 0.16 0.05 
รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 986.29 100.00 773.02 100.00 213.27 27.59 
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รำยได้จำกธุรกิจจ ำหน่ำยและให้บริกำรระบบบริหำรจัดกำรเอกสำร ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 152.13 ลำ้นบำทหรือคิด
เป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ  65.30 จำกปี 2562 โดยสำเหตหุลกัของกำรเพิ่มขึน้ของรำยไดปี้ 2563 มีดงันี ้ 

• รำยไดจ้ำกโครงกำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร ปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็นจ ำนวน 115.30 ลำ้นบำท เนื่องจำกใน 

ปี 2563 มีกำรรบัรูร้ำยไดต้่อเนื่องจำกโครงกำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรจำกลกูคำ้หน่วยงำนรำชกำรแห่ง

หน่ึงจ ำนวน 4 โครงกำร ซึ่งโครงกำรไดด้  ำเนินกำรและส่งมอบงำนส่วนใหญ่ในปี 2563 จึงท ำใหร้ำยไดม้ีกำร

ปรบัตวัเพิ่มขึน้จำกปีก่อน 

• รำยไดจ้ำกธุรกิจใหบ้ริกำรบริหำรจดักำรระบบงำน (BPO) ปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็นจ ำนวน 41.20 ลำ้นบำท มี

สำเหตุหลักมำจำกในปี 2562 บริษัทไดร้ับงำนให้บริกำรบริหำรจัดกำรระบบงำนจำกลูกคำ้หน่วยงำน

รำชกำรแห่งหน่ึง มลูค่ำตำมสญัญำ 38.10 ลำ้นบำท ซึ่งรบัรูร้ำยไดใ้นปี 2563 จ ำนวน 34.94 ลำ้นบำท  และ

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรบริหำรจดักำรระบบงำนซึ่งเป็นโครงกำรต่อเนื่องมีรำยไดเ้พิ่มขึน้จ ำนวน 7.00 ลำ้น

บำทเนื่องจำกในโครงกำรหน่ึง บริษัทสำมำรถส่งมอบผลงำนไดเ้พิ่มขึน้จำกกำรปรบักระบวนกำรท ำงำนใน

มีประสิทธิภำพเพิ่มขึน้ 

 รำยได้จำกธุรกิจรับเหมำวิศวกรรมด้ำนเทคโนโลยีส ำหรับโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ  
ปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็นจ ำนวน 60.98 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 25.27 โดยมีสำเหตหุลกัดงันี ้ 

• จำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยไดโ้ครงกำรระบบโทรมำตร 3 โครงกำรซึ่งเป็นโครงกำรท่ีบรษิัทย่อยไดร้บัในปี 2563 
จ ำนวน 118.16 ลำ้นบำท 

• มีกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกโครงกำรก่อสรำ้งระบบกำรจดักำรขยะเพื่อผลิตเป็นเชือ้เพลิงและปุ๋ ยอินทรียซ์ึ่งเป็น
โครงกำรต่อเนื่องจำกในปี 2562 เพิ่มขึน้จ ำนวน 52.10 ลำ้นบำท  

• ในขณะเดียวกนัในปี 2563 รำยไดจ้ำกระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองและพิพิธภณัฑ ์และโครงกำรเทคโนโลยีภำยใน
อำคำรมีกำรปรบัตวัลดลงจ ำนวน 76.14 ลำ้นบำท และ 33.10 ลำ้นบำทตำมล ำดบั เนื่องจำกทัง้โครงกำร
ดงักล่ำวไดร้บัรูร้ำยไดส่้วนใหญ่ไปแลว้ในปี 2562 

รำยได้จำกธุรกิจให้เช่ำ จ ำหน่ำย และให้บริกำรด้ำนเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เคร่ืองพิมพ ์และสินค้ำเทคโนโลยีอื่นๆ 
ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 0.16 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.05 จำกปี 2562 โดยสำเหตหุลกัของกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้
ปี 2563 มีดงันี ้

• กำรเพิ่มขึน้ของรำยไดก้ำรจ ำหน่ำยสินคำ้เทคโนโลยีและสินคำ้อื่นจ ำนวน 39.50 ลำ้นบำท จำกกำรจ ำหนำ่ย
เครื่องสแกนเอกสำรและระบบแม่ข่ำยคอมพิวเตอร ์(Server) ใหแ้ก่หน่วยงำนรำชกำรแห่งหนึ่งมลูค่ำรวม  
43.69 ลำ้นบำทและรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรซ่อมบ ำรุงเสำโทรคมนำคมจ ำนวน 7.22 ลำ้นบำท  

• ในขณะท่ีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเชำ่เครื่องถำ่ยเอกสำรและจ ำหน่ำยหมกึพิมพ ์กระดำษและอะไหล่ส ำหรบั
เครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพิมพ์ลดลง 39.34 ล้ำนบำท โดยเกิดจำกกำรแข่งขันทำงดำ้นรำคำและ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณโ์คโรน่ำไวรสั (COVID-19) ซึ่งท ำใหส้ ำนักงำนต่ำงๆลดกำรใชง้ำนเครื่องถ่ำย
เอกสำรและเครื่องพิมพ ์
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ต้นทนุขำยและบริกำร และก ำไรขั้นตน้ 
          หน่วย : ลำ้นบำท 

ก ำไรข้ันต้น ปี 2563 % ปี 2562 % เปล่ียนแปลง % 

ธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำร 129.54 33.64 60.74 26.07 68.8 113.27 

ธุรกิจรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยสี  ำหรบัโครงกำรของ
หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ 

72.4 23.95 60.25 24.97 12.15 20.17 

ธุรกิจใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้ริกำรดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำร 
เครื่องพิมพ ์และสินคำ้เทคโนโลยีอ่ืนๆ 

53.8 18 61.89 20.71 (8.09) (13.07) 

รวมก ำไรข้ันต้น 255.74 25.93 182.88 23.66 72.86 39.84 

 
ต้นทุนขำยและบริกำร 

ส ำหรบัตน้ทุนขำยและบริกำรรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบดว้ยสัดส่วนที่ส  ำคญัคือตน้ทุนสินคำ้ อุปกรณ์
และซอฟทแ์วร ์และตน้ทุนกำรว่ำจำ้งผูร้บัเหมำ โดยในปี 2563 และปี 2562 มีตน้ทุนขำยและบริกำรเท่ำกับ 730.55 ลำ้นบำท 
และ 590.14 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 74.07 และร้อยละ 76.34 ต่อรำยได้รวมตำมล ำดับ โดยกำร
เปล่ียนแปลงที่ส  ำคญัของตน้ทนุขำยและบรกิำรรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อยมีดงันี ้

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีตน้ทุนขำยและบริกำรรวม 730.55 ลำ้นบำท ปรบัตวัเพิ่มขึน้จำกปี 2562 จ ำนวน 
140.41 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 23.79 โดยสำเหตหุลกัของกำรเพิ่มขึน้ของตน้ทนุขำยและบรกิำรรวมในปี 
2563 เกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของตน้ทุนสินคำ้ อุปกรณแ์ละซอฟทแ์วรจ์ ำนวน 124.14 ลำ้นบำทและกำรเพิ่มขึน้ของตน้ทุนกำร
ว่ำจำ้งผูร้บัเหมำจ ำนวน 13.66 ลำ้นบำท เนื่องจำกใน ปี 2563 มีกำรรบัรูร้ำยไดเ้พิ่มขึน้จำกโครงกำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร
ที่เป็นโครงกำรต่อเนื่องจำกในปี 2562 

ในปี 2563 มีอตัรำก ำไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จำกปี 2562 เนื่องจำกธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำร
มีอตัรำก ำไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ รวมไปถึงกำรเพิ่มขึน้ของรำยไดโ้ครงกำรโทรมำตร 
 
ก ำไรขั้นต้น 

ส ำหรับก ำไรขั้นตน้และอัตรำก ำไรขั้นตน้ โดยในปี 2563 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรขั้นตน้เท่ำกับ 
255.74 ลำ้นบำท และ 182.88 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยมีสดัส่วนรอ้ยละ 25.93 และรอ้ยละ 23.66 ต่อรำยไดร้วมตำมล ำดบั 
โดยมีก ำไรขัน้ตน้ในแต่ละธุรกิจดงันี ้

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกิจจ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร ในปี 2563 อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกิจ
จ ำหน่ำย และใหบ้ริกำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำรของบรษิัทและบริษัทย่อยเท่ำกบัรอ้ยละ 33.64 เพิ่มขึน้จำกในปี 2562 โดย
มีสำเหตุหลักจำกกำรทบทวนประมำณกำรตน้ทุนของโครงกำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำรในปี 2563 ของลูกคำ้หน่วยงำน
รำชกำรแห่งหนึ่ง เนื่องจำกผลกระทบจำกสถำนกำรณโ์คโรน่ำไวรสั (COVID-19)  ท ำใหก้ำรจดัอบรมกำรใชซ้อฟทแ์วรก์่อนส่ง
มอบงำนมีกำรเปล่ียนแปลงไป จำกเดิมที่ตอ้งเดินทำงไปจดัอบรมใหแ้ก่หน่วยงำนรำชตำมสถำนที่ต่ำงๆ เป็นกำรจดัอบรมแบบ
ออนไลน ์ท ำใหส้ำมำรถลดค่ำใชจ้่ำยในดำ้นค่ำแรง ค่ำเดินทำง และค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัอบรมได ้ท ำใหก้ ำไรขัน้ตน้มีกำรปรบัตวั
เพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 34.00 เป็นรอ้ยละ 37.00 รวมไปถึงกำรรบัรูร้ำยไดท้ี่เพิ่มขึน้ จำกปี 2562 จ ำนวน 146.74 ลำ้นบำท เป็น
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จ ำนวน 307.63 ลำ้นบำท และในขณะเดียวกัน ธุรกิจใหบ้ริกำรบริหำรจดักำรระบบงำนมีก ำไรขั้นตน้รอ้ยละ 32.10 จำกกำร
ปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำนในโครงกำรท่ีมีผลขำดทนุขัน้ตน้ในปี 2562 ใหม้ีประสิทธิภำพมำกขึน้ 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกิจรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆของบรษิัท
ย่อยเท่ำกบัรอ้ยละ 23.95 ปรบัตวัลดลงจำกปี 2562 เนื่องจำกในปี 2563 โครงกำรระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองและพิพิธภณัฑโ์ครงกำร
หน่ึงที่เป็นโครงกำรต่อเนื่องและรบัรูร้ำยไดใ้นปี 2563 จ ำนวน 30.27 ลำ้นบำท มีกำรปรบัประมำณกำรตน้ทนุเพิ่มขึน้จำกค ำขอ
ของผูว้่ำจำ้งที่เป็นส่วนงำนเพิ่มเติมโดยมิไดเ้พิ่มรำยได ้ท ำใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้ของโครงกำรดงักล่ำวในปี 2563 ลดลงเหลืออตัรำ
รอ้ยละ 14.45 ท ำใหก้ ำไรขัน้ตน้โดยรวมของธุรกิจนีใ้นปี 2563 ลดลงจำกปีก่อน 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกิจใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้ริกำรดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์และสินคำ้เทคโนโลยี
อื่นๆของบริษัทเท่ำกับรอ้ยละ 18.00 ลดลงจำกในปี 2562 โดยมีสำเหตหุลกัจำกธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำรที่ไดร้บั
ผลกระทบจำกสถำนกำรณโ์คโรน่ำไวรสั (COVID-19) ซึ่งท ำใหส้ ำนกังำนต่ำงๆลดกำรใชง้ำนลง เนื่องจำกพนกังำนตอ้งท ำงำน
นอกสถำนท่ี และส ำนกังำนบำงส่วนตอ้งปิดตวัลง ในขณะที่ตน้ทนุคงที่ดำ้นค่ำเส่ือมรำคำยงัคงเกิดขึน้ตำมเดิม 

 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยส่วนใหญ่ของบรษิทัและบรษิัทย่อยประกอบดว้ย เงินเดอืนพนกังำน ค่ำนำยหนำ้ ค่ำโฆษณำและ
ส่งเสริมกำรขำย และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ เป็นตน้ โดยในปี 2563 และ 2562 ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ำกบั 
25.70 ลำ้นบำท และ 28.77 ลำ้นบำทตำมล ำดบั คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 2.61 และรอ้ยละ 3.72 ของรำยไดร้วมตำมล ำดบั 

ส ำหรบัปี 2563 ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยของบริษัทและบริษัทย่อยปรบัตัวลดลง 3.07 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอัตรำกำร
ลดลงรอ้ยละ 10.67 จำกในปี 2562 เนื่องจำกมีกำรน ำบุคคลำกรจำกแผนกพฒันำซอฟทแ์วร ์ไปท ำงำนใหก้ับลกูคำ้โครงกำร
ระบบบริหำรจดักำรเอกสำร ท ำใหค้่ำใชจ้่ำยเงินเดือนจ ำนวน 4.43 ลำ้นบำทของบุคลำกรดงักล่ำวถูกปันส่วนเขำ้ไปเป็นตน้ทนุ
ขำยของโครงกำร ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยของปี 2563 จึงปรบัตวัลดลงจำกปีก่อนหนำ้ 

 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบดว้ย เงินเดือนและสวสัดิกำรพนกังำน ค่ำเส่ือม
รำคำ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำสอบบัญชี และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ เป็นตน้ โดยในปี 2563 และปี 2562 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรของ
บริษัทและบริษัทย่อยเท่ำกับ 78.45 ลำ้นบำท และ 74.13 ลำ้นบำทตำมล ำดบั คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 7.95 และรอ้ยละ 9.59 
ต่อรำยไดร้วมตำมล ำดบั 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรของบรษิัทและบริษัทย่อยปรบัตวัเพิ่มขึน้ 4.33 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
5.84 จำกปี 2562 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกลบัรำยกำรหนีส้งสยัจะสญูจำกลกูคำ้รำยหนึ่งซึง่บรษิัทไดท้ ำกำรตัง้หนีส้งสยัจะสญูไว้
จ ำนวน 3.32 ลำ้นบำท ตัง้แต่ปี 2560 โดยในปี 2563 บรษิัทไดท้ ำกำรยกเลิกสญัญำโครงกำรพฒันำระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร 
ท ำใหม้ีกำรกลบัรำยกำรหนีส้งสยัจะสญูจ ำนวนดงักล่ำว นอกจำกนีบ้ริษัทย่อยมีค่ำใชจ้่ำยบุคคลำกรท่ีเพิ่มขึน้จำกฝ่ำยกำรเงิน
ดำ้นจ่ำยและฝ่ำยประสำนงำนโครงกำรจ ำนวน 2.72 ลำ้นบำทและมีกำรว่ำจำ้งบุคลำกรต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยเขำ้มำใหม่ 
จึงท ำใหปี้ 2563 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรมีกำรปรบัตวัเพิ่มขึน้ 4.32 ลำ้นบำท 
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ก ำไรสุทธิ 
  ก ำไรสทุธิของบริษัทและบรษิัทย่อยในปี 2563 ปรบัตวัเพิ่มขึน้จำกช่วงเวลำเดียวกนัในปี 2562 โดยบริษัทและบรษิัท
ย่อยมีก ำไรสทุธิเท่ำกับ 114.20 ลำ้นบำท และ 56.27 ลำ้นบำทตำมล ำดบั คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 11.58 และรอ้ยละ 7.28 ต่อ
รำยไดร้วมตำมล ำดบั ซึ่งสอดคลอ้งกบักำรปรบัตวัเพิ่มขึน้ของก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ซึ่งมีสำเหตหุลกัจำกกำรปรบัตวัเพิ่มขึน้
ของอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกิจระบบบริหำรจดักำรเอกสำรและอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกิจใหบ้รกิำรและรบัเหมำวิศวกรรมดำ้น
เทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรต่ำงๆ 
 
ฐำนะกำรเงนิ 
สินทรัพย ์
 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีสินทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2563 และปี 2562 มีมลูค่ำเท่ำกบั 773.81 ลำ้นบำท และ 673.51 ลำ้น
บำทตำมล ำดบั ทัง้นีสิ้นทรพัยข์องบรษิัทมีรำยละเอยีดดงัต่อไปนี ้

สินทรพัยห์มนุเวียน ณ สิน้ปี 2563 และปี 2562 มมีลูค่ำเท่ำกบั 468.01 ลำ้นบำท และ 347.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 60.48 และรอ้ยละ 51.52 ของสินทรพัยร์วม ตำมล ำดบั ซึ่งสินทรพัยห์มนุเวยีนส่วนใหญ่ของบรษิัท
และบรษิัทย่อยประกอบดว้ยลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น รำยไดท้ี่ยงัไม่เรียกช ำระและสินคำ้คงเหลือเป็นหลกั ซึ่งเป็นไปตำม
ลกัษณะของธุรกิจหลกัของบรษิัทและบรษิัทย่อย  

ในขณะท่ีสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนของบรษิัทและบรษิัทย่อยส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ยที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์ บรษิัท
และบรษิัทย่อยมีสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน ณ สิน้ปี 2563 และปี 2562 มีมลูค่ำเท่ำกบั 305.80 ลำ้นบำทและ 326.51 ลำ้นบำท หรือ
คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 39.52 และรอ้ยละ 64.68 ของสินทรพัยร์วม ตำมล ำดบั 

ลกูหนีก้ำรคำ้ ลกูหนีอ้ื่นและค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ณ สิน้ปี 2563 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีลกูหนีก้ำรคำ้
และลกูหนีอ้ื่นสทุธิจ ำนวน 182.19 ลำ้นบำทและ 125.50 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยในปี 2563 และปี 2562 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีระยะเวลำกำรเก็บหนีเ้ฉล่ียประมำณ 50 ถึง 60 วัน บริษัทมีนโยบำยพิจำรณำเงื่อนไขกำรช ำระเงินใหแ้ก่ลูกคำ้โดย
พิจำรณำจำกผลประกอบกำรที่ผ่ำนมำ ยอดกำรสั่งซือ้ และประวัติกำรช ำระเงินในอดีต โดยมีเงื่อนไขกำรช ำระเงินเฉล่ีย
ประมำณ 30 วนัแก่ลกูคำ้จำกหน่วยงำนเอกชนและ เงื่อนไขกำรช ำระเงินเฉล่ียประมำณ 60 วนัแก่หน่วยงำนรำชกำร 

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นสทุธิจ ำนวน 182.19 ลำ้นบำทเพิ่มขึน้จำกปี 2562 เป็น
จ ำนวน 56.69 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 45.17 โดยมีสำเหตมุำจำกในช่วงสิน้ปี 2563 บรษิัทมีกำรส่งมอบงำน
และออกใบแจง้หนีต้ำมงวดกำรเก็บช ำระเงินจำกลกูหนีห้น่วยงำนรำชกำรแห่งหน่ึงโครงกำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร จ ำนวน 
65 ลำ้นบำท ท ำใหล้กูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จำกปีก่อน 
 
หนีส้นิ 

ณ สิน้ปี 2563 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี ้สินรวมเท่ำกับ 440.83 ล้ำนบำทและ 412.14 ล้ำนบำท
ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 56.97 และรอ้ยละ 61.19 ของสินทรพัยร์วมตำมล ำดบั โดยแบ่งเป็นหนีสิ้นหมนุเวียน
จ ำนวน 411.09 ลำ้นบำท และ 380.14 ลำ้นบำทตำมล ำดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 93.25 และรอ้ยละ 92.24 ของหนีสิ้น
รวมตำมล ำดับ และมีส่วนของหนีสิ้นไม่หมนุเวียนเท่ำกับ 29.74 และ 32.00 ลำ้นบำทตำมล ำดบั หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 
6.75 และรอ้ยละ 7.76ของหนีสิ้นรวมตำมล ำดบั หนีสิ้นที่ส  ำคญัของบริษัทและบริษัทย่อยไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
จำกสถำบนักำรเงิน หนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำกำรเงินและเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น  
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เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นบริษัทและบริษัทย่อยมีเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น ณ สิน้ปี 2563 และปี 2562 เท่ำกบั 
91.67 ล้ำนบำท และ 133.49 ล้ำนบำทตำมล ำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 20.79 และรอ้ยะล 32.39 ของหนี ้สินรวม 
ตำมล ำดับโดยเป็นรำยกำรเจ้ำหนีก้ำรคำ้ เท่ำกับ 75.86 ลำ้นบำท และ 121.90 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ ซึ่งสำมำรถค ำนวน
ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉล่ียประมำณ 50 ถึง 60 วัน โดยมีรำยกำรที่ส  ำคัญคือเจำ้หนีก้ำรคำ้ที่เกิดจำกเจ้ำหนีอ้ะไหล่และวัสดุ
สิน้เปลือง เพื่อรองรับกำรขยำยตัวธุรกิจระบบ Drive Thru และโครงกำรระบบบริหำรจัดกำรเอกสำรจำกลูกคำ้หน่วยงำน
รำชกำร โดยไดร้บัเครดิตเทอมเฉล่ียอยู่ที่ประมำณ 60 วนั 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นเท่ำกับ 91.67 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2562 เป็น
จ ำนวน 41.82 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำกำรลดลงรอ้ยละ 31.33 โดยมีสำเหตุมำจำกกำรสั่งซือ้วสัดอุุปกรณส่์วนใหญ่ไดส้ั่งซือ้ไป
ในปลำยปี 2562 เรียบรอ้ยแลว้ท ำใหจ้ ำนวนเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นในปี 2563 ลดลงจ ำนวน 99.89 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็
ตำมในปี 2563 บริษัทมีเจำ้หนีก้ำรคำ้ส ำหรบัค่ำแรงที่เพิ่มขึน้จำกปีก่อนส ำหรบังำนติดตัง้ซอฟทแ์วรง์วดสดุทำ้ยของโครงกำร
ระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรจ ำนวน 18.45 ลำ้นบำท และบรษิัทย่อยมีเจำ้หนีก้ำรคำ้ส ำหรบักำรติดตัง้วสัดอุปุกรณข์องโครงกำร
ระบบโทรมำตร ระบบท้องฟ้ำจ ำลองและพิพิธภัณฑ์และงำนธุรกิจให้บริกำรบริหำรจัดกำรระบบงำน (Business Process 
Outsourcing หรือ BPO) จ ำนวนรวม 38.83 ลำ้นบำท ท ำใหย้อดรวมของเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นในปี 2563 ลดลงจำกปี
ก่อน 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ สิน้ปี 2563 และปี 2562  บรษิัทและบรษิัทย่อยมีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ำกบั 332.98 ลำ้นบำท และ 261.38 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 43.03 และรอ้ยละ 38.81 ของสินทรพัยร์วมตำมล ำดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บรษิัท
และบรษิัทย่อยมีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ำกับ 332.98 ลำ้นบำท  มีส่วนของก ำไรสะสมที่จดัสรรเพื่อส ำรองตำมกฎหมำย และส่วนที่
ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเท่ำกับ 17.85 ลำ้นบำท และ 132.67 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยกำรปรบัเพิ่มขึน้ของส่วนของผูถื้อหุน้เป็นผลมำ
จำกก ำไรสทุธิของ ปี 2563 จ ำนวน 114.20 ลำ้นบำท และในเดือนกนัยำยน 2563 บรษิัทไดม้ีกำรเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำม
สดัส่วนกำรถือหุน้ในรำคำเท่ำกบัมลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เป็นจ ำนวน 40 ลำ้นหุน้ รวมเป็นมลูค่ำทัง้สิน้ 20 ลำ้นบำท 
 
อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ 

• อตัรำส่วนสภำพคล่อง 
ปี 2563 และปี 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีอตัรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกบั 1.14 เท่ำ และ 0.91 เท่ำ ตำมล ำดบั และมี

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วในช่วงเวลำเดียวกันเท่ำกับ 0.91 เท่ำ และ 0.57 เท่ำ ตำมล ำดับ ในปี 2563 อัตรำส่วนสภำพ
คล่องและอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วปรับตัวเพิ่มขึน้จำกในปี 2562 มีสำเหตุหลักจำกกำรปรบัตัวเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์
หมนุเวียน เนื่องจำกในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยไดท้ี่ยงัไม่เรียกช ำระเพิ่มขึน้ จ ำนวน 112.62 ลำ้นบำท ซึ่งส่งผลให้
สินทรพัยน์หมนุเวียนของบรษิัทและบรษิัทย่อยปรบัตวัเพิ่มขึน้ในอตัรำรอ้ยละ 34.87 

• วงจรเงินสด – Cash cycle 
ในปี 2563 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงจรเงินสด – Cash cycle เท่ำกับ  38.36 วัน และ 42.30 วัน

ตำมล ำดบั โดย ณ สิน้ปี 2563 วงจรเงินสดลดลงจำกปี 2562 มีสำเหตุจำกในปี 2563 มีระยะเวลำกำรขำยสินคำ้เฉล่ียเท่ำกบั 
36.92 วนั ลดลงจำกปีก่อนเนื่องจำกมีกำรน ำอะไหล่และอุปกรณท์ี่ซือ้ปี 2562 ไปติดตัง้จ ำนวน 78.17 ลำ้นบำทส่งผลใหว้งจร
เงินสดของปี 2563 ลดลงจำกปีก่อน 
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• อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั - Cash basis 
ในปี 2563 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผูกพัน – Cash Basis 

เท่ำกับ 10.25 เท่ำและ 3.69 เท่ำ ตำมล ำดบั ในปี 2563 บริษัทไม่มีกำรลงทุนในสินทรพัยอ์ย่ำงมีนยัส ำคญั และมีเงินเบิกเกิน
บัญชีเพิ่มขึน้เพื่อเป็นสินเชื่อโครงกำร จ ำนวน 93.24 ลำ้นบำท จึงส่งผลใหอ้ัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผูกผนั
ปรบัตวัเพิ่มขึน้จำกปี 2562 

• โครงสรำ้งเงินทนุ 
ณ สิน้ปี 2563 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ำกับ 1.32 เท่ำและ 1.58 

เท่ำ ตำมล ำดบั โดย ณ สิน้ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ำกบั 1.32 เท่ำลดลงจำก ณ 
สิน้ปี 2562 ซึ่งลดลงจำก 1.58 เท่ำ โดยมีรำยกำรที่ส  ำคญัคือกำรเพิ่มขึน้ของก ำไรสทุธิของปี 2563 ส่งผลใหส่้วนของผูถื้อหุน้
ปรบัตวัเพิ่มขึน้ในอตัรำส่วนท่ีสงูกว่ำอตัรำกำรเพิ่มขึน้ของหนีสิ้น 
 
 


