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         วนัที ่14 พฤษภาคม 2564 
 
เรื่อง  ค าอธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิัท ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย (“บรษิัทและบรษิัทย่อย”) ขอเรยีนชี้แจงผลการ
ด าเนินงานส าหรบังวด 3 เดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 ดงัต่อไปนี้ 

  

ผลการด าเนินงาน 
 ไตรมาส 1/2564  ไตรมาส 1/2563  เปล่ียนแปลงเพ่ิม(ลด) 
 ล้านบาท %  ล้านบาท %  ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  258  100   255  100   3  1  

ตน้ทุนขายและบรกิาร  (178) (69)  (186) (73)  8  (5) 

ก าไรขัน้ต้น  80  31   69  27   12  17  

รายไดอ้ื่น    1  0   2  1   (1) (68) 

ค่าใชจ้่ายในการขาย  (6) (2)  (6) (2)  (0) 9  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  (21) (8)  (21) (8)  0  (1) 

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน  54  21   43  17   10  24  

ตน้ทุนทางการเงนิ  (2) (1)  (3) (1)  1  (27) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้  52  20   41  16   11  27  

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้  (10) (4)  (8) (3)  (3) 34  

ก าไรสุทธิ  41  16   33  13   8  26  

          

ผลการด าเนินงานไตรมาส 1/2564 ส าหรบังวด 3 เดือน สิ้นสุดวนัที่   
31 มนีาคม 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากการขายและบรกิาร 
258 ลา้นบาท เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2563 ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 3 ลา้น
บาท หรอืคดิเป็นอตัราเพิม่ขึ้นร้อยละ 1 โดยมกี าไรขัน้ต้นเพิม่ขึ้น 12 
ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราเพิม่ขึ้นร้อยละ 17 จากการบรหิารจดัการ
ต้นทุนขายและบรกิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ บรษิัทและ
บรษิทัย่อยยงัคงรกัษาระดบัค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารไดใ้กลเ้คยีง
กบังวดปีก่อน รวมถงึการจ่ายช าระคนืเงนิต้นของโครงการต่างๆ ท าให้
ต้นทุนทางการเงนิลดลง ส่งผลใหม้กี าไรสุทธเิพิม่ขึน้ 8 ล้านบาท หรอื
คดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 26 
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รายได้จากการขายและบริการ 

ลกัษณะธรุกิจ 
 ไตรมาส 1/2564  ไตรมาส 1/2563  เปล่ียนแปลงเพ่ิม(ลด) 
 ล้านบาท %  ล้านบาท %  ล้านบาท % 

ธรุกิจจ าหน่าย และให้บริการระบบบริหารจดัการเอกสาร     

- ใหบ้รกิารบรหิารจดัการระบบงาน (BPO)  29 11  16 6  13 83 
- จ าหน่ายระบบบรหิารจดัการเอกสาร  0 0  0 0  (0) (76) 
- โครงการระบบบรหิารจดัการเอกสาร (DMS)  39 15  125 49  (86) (69) 

รวม  68 26  141 55  (73) (52) 

ธรุกิจรบัเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรบัโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ     

- ระบบทอ้งฟ้าจ าลองและพพิธิภณัฑ ์  20 8  21 8  (1) (6) 
- ระบบโทรมาตร  77 30   -  77 100 
- โครงการประเภทอื่นๆ  17 7  32 13  (15) (46) 

รวม  115 45  53 21  62 115 
ธรุกิจให้เช่า จ าหน่าย และให้บริการด้านเคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ ์และสินค้าเทคโนโลยีอ่ืนๆ  
- ใหบ้รกิารเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บ ารุงรกัษา
เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพมิพ ์

 33 13  41 16  (8) (18) 

- จ าหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร หมึกพิมพ์
กระดาษและอะไหล่ส าหรบัเครื่องถ่ายเอกสาร
และเครื่องพมิพ ์

 10 4  3 1  6 180 

- จ าหน่ายสนิคา้เทคโนโลยแีละสนิคา้อื่น  
และการใหบ้รกิารอืน่ๆ 

 32 12  16 6  16 104 

รวม  75 29  60 24  15 25 
รวมรายได้จากการขายและบริการ  258 100  255 100  3 1 

รายไดจ้ากการขายและบรกิารปรบัตวัเพิม่ขึน้ 3 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 
1 จากงวดปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัจากการปรบัตวัเพิม่ขึ้นของรายได้กลุ่มธุรกิจ
รบัเหมาวศิวกรรมดา้นเทคโนโลยสี าหรบัโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ  62 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 115 และการปรบัตวัเพิม่ขึน้ของรายไดก้ลุ่มธุรกจิ
ให้เช่า จ าหน่าย และให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และสินค้า
เทคโนโลยอีื่นๆ 15 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 25 ในขณะที่รายได้จากธุรกิจ
จ าหน่าย และให้บริการระบบบริหารจดัการเอกสารที่ปรบัตัวลดลง 73 ล้านบาท 
หรอืคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 52  

รายได้จากธรุกิจจ าหน่ายและให้บริการระบบบริหารจดัการเอกสาร  
ปรบัตวัลดลง 73 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 52 จากปี 2563 โดยมสีาเหตุจากรายไดจ้ากธุรกจิใหบ้รกิารบรหิาร
จดัการระบบงาน (Business Process Outsourcing : BPO) ปรบัตวัเพิม่ขึน้เป็นจ านวน 13 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราร้อย
ละ 83 จากบรษิทัได้รบังานใหบ้รกิารบรหิารจดัการระบบงานจากลูกค้าหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง มูลค่าตามสญัญา  71 
ลา้นบาท ซึง่รบัรูร้ายไดใ้นไตรมาส 1/2564 เป็นจ านวน 19 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม รายไดจ้ากโครงการระบบบรหิารจดัการ
เอกสาร (Document Management Solution : DMS) ปรบัตวัลดลง 86 ล้านบาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 69 เนื่องจากบรษิทั
และบรษิัทย่อยได้ส่งมอบโครงการอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ไตรมาส 4/2563 ถึงไตรมาส 1/2564 เป็นจ านวน 3 โครงการ จาก
โครงการทัง้หมด 5 โครงการ  
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รายได้จากธรุกิจรบัเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรบัโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ ปรบัตวัเพิม่ขึน้เป็น
จ านวน 62 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 115 โดยมสีาเหตุจากจากการเพิม่ขึน้ของรายไดโ้ครงการระบบโทร
มาตร 3 โครงการซึ่งเป็นโครงการที่บรษิทัย่อยไดร้บัในปี 2563 มูลค่าโครงการรวม 77 ล้านบาท และในไตรมาส 1/2564 
บรษิทัไดร้บังานออกแบบวางระบบงานโครงการเป็นจ านวน 10 ล้านบาท อย่างไรกต็าม รายไดจ้ากโครงการประเภทอื่น 
ปรบัตวัลดลง 15 ล้านบาท จากการส่งมอบโครงการก่อสรา้งระบบการจดัการขยะเพื่อผลติเป็นเชื้อเพลงิและปุ๋ ยอนิทรยี์ใน
ไตรมาส 1/2564  

รายได้จากธุรกิจให้เช่า จ าหน่าย และให้บริการด้านเคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ์ และสินค้าเทคโนโลยีอ่ืนๆ 
ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 15 ล้านบาทหรอืคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 25 จากการเพิม่ขึน้ของรายได้จากการใหบ้รกิารตดิตัง้และบ ารุงรกัษา
เสาโทรคมนาคมจ านวน 15 ล้านบาท และมรีายไดจ้ากการขายและติดตัง้สนิคา้ Drive Thru ให้แก่กลุ่มลูกค้าเอกชนเป็น
จ านวน 14 ล้านบาท จากอุปสงค์ทีเ่พิม่ขึน้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 อย่างไรกต็าม ผลกระทบของสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ยงัคงส่งผลกระทบต่อรายไดจ้ากใหบ้รกิารเช่าและบ ารุงรกัษาเครื่องถ่ายเอกสารซึง่ปรบัตวั
ลดลงเป็นจ านวน 8 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 18 
 
ต้นทุนขายและบริการ 
ส าหรบังวดไตรมาส 1/2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยมตีน้ทุนขายและบรกิารลดลง 8 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 
5 ส่งผลใหก้ าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้ 12 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 17 

ต้นทุนขายและบริการของธรุกิจจ าหน่ายและให้บริการระบบบริหารจดัการเอกสาร ลดลงจากการลดลงของรายไดใ้น
ธุรกจิดงักล่าว เนื่องจากการส่งมอบงานโครงการระบบบรหิารจดัการเอกสาร (Document Management Solution : DMS) 
ซึง่บรษิทัและบรษิทัย่อยไดส่้งมอบโครงการอย่างตอ่เนื่องตัง้แต่ไตรมาส 4/2563 ถงึไตรมาส 1/2564 เป็นจ านวน 3 โครงการ 
จากโครงการทัง้หมด 5 โครงการ อย่างไรกต็าม บรษิทัมกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้ของอตัราก าไรขัน้ตน้ จากงานโครงการบรหิาร
จดัการระบบงาน (BPO) จากลูกค้าหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นงานโครงการต่อเนื่องจากปีก่อน จงึท าใหบ้รษิทัมี
ความทกัษะและความช านาญในการบรหิารจดัการไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ส่งผลใหส้ามารถท าก าไรขัน้ตน้ไดส้งูขึน้  

ต้นทุนขายและบริการของธุรกิจรบัเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรบัโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ 
เพิม่ขึน้ตามรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากงานโครงการทีเ่พิม่ขึน้ นอกจากนี้ บรษิทัยงัสามารถเพิม่ประสทิธภิาพของพนักงานในการ
ออกแบบงานโครงการ จงึท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้โดยรวมสงูขึน้ 

ต้นทุนขายและบริการจากธุรกิจให้เช่า จ าหน่าย และให้บริการด้านเคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ์ และสินค้า
เทคโนโลยีอ่ืนๆ เพิม่ขึน้ตามรายได้ในธุรกจิดงักล่าว โดยมอีตัราก าไรขัน้ต้นสูงขึ้นเนื่องจากการพฒันาบุคลการฝ่ายช่าง
บรกิารทีใ่หบ้รกิารดา้นบ ารุงรกัษาเครื่องถ่ายเอกสาร ใหส้ามารถใหบ้รกิารงานอื่นๆ เช่น งานใหบ้รกิารตดิตัง้และบ ารุงรกัษา
เสาโทรคมนาคม ท าใหส้ามารถบรหิารจดัการบุคลากรฝ่ายช่างบรกิารไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
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ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย เงินเดือนพนักงาน ค่านายหน้า ค่าโฆษณาและ
ส่งเสรมิการขาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น โดยในไตรมาส 1/2564 บรษิัทและบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายในการขายเพิม่ขึน้ 
0.48 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 เน่ืองจากมกีารเพิม่บุคลากรฝ่ายขายเพื่อรองรบัปรมิาณลูกคา้ทีเ่พิม่ขึน้ 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารส่วนใหญ่ของบรษิทัและบรษิทัย่อยประกอบดว้ย เงนิเดอืนและสวสัดกิารพนักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่า
สาธารณูปโภค ค่าสอบบญัช ีและค่าใชจ้่ายอื่นๆ เป็นต้น โดยในไตรมาส 1/2564 มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารลดลง 0.25 ล้าน
บาท คดิเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 1 
 
ต้นทุนทางการเงิน 
ต้นทุนทางการเงนิปรบัตวัลดลงจ่ายการจ่ายช าระเงนิกู้ระยะสัน้ส าหรบังานโครงการต่างๆ  (Project Finance) ที่ต้องใช้
เงนิทุนหมุนเวยีนในช่วงตน้โครงการ ท าใหต้น้ทุนทางการเงนิปรบัตวัลดลง 1 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 27 

 
ก าไรสุทธิ 
ก าไรสุทธขิองบรษิทัและบรษิทัย่อยปรบัตวัเพิม่ขึน้เป็นจ านวนเงนิ 8 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้ร้อยละ 26 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากอตัราก าไรขัน้ต้นที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยบริหารต้นทุนขายและบริการได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ รวมถงึสามารถรกัษาระดบัค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเป็นอย่างด ี
 
ฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 ณ 31 มีนาคม 2564  ณ 31 ธนัวาคม 2563  เปล่ียนแปลงเพ่ิม(ลด) 
 ล้านบาท %  ล้านบาท %  ล้านบาท % 

สนิทรพัย ์  727 100  774 100  (47) (6) 

หนี้สนิ  432 59  441 57  (8) (2) 

ส่วนของผูถ้อืหุน้  294 41  333 43  (39) (12) 
 

 สินทรพัย ์
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อย
มสีนิทรพัย์เป็นจ านวนเงนิ 727 ล้านบาท และ 774 ล้านบาทตามล าดบั 
ซึง่ไตรมาส 1/2564 มสีนิทรพัยล์ดลง 47 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราลดลงรอ้ย
ละ 6 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้า มูลค่างานเสร็จยงั
ไม่ไดเ้รยีกเกบ็เงนิ การเบกิใชส้นิคา้คงเหลอืส าหรบังานโครงการ และค่า
เสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ 

หน้ีสิน 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อย
มหีนี้สนิเป็นจ านวนเงนิ 432 ล้านบาท และ 441 ล้านบาทตามล าดบั ซึ่ง
ไตรมาส 1/2564 มหีนี้สนิลดลง 8 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 2 
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยมส่ีวนของผูถ้อืหุน้เป็นจ านวนเงนิ 294 ล้านบาท 
และ 333 ล้านบาท ตามล าดบั ส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลง 39 ล้านบาท คดิเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 12 โดยมสีาเหตุหลกัจากการ
เพิ่มของก าไรสุทธิส าหรับงวด 41 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล 80 ล้านบาท ซึ่งได้ท าการจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่            
19 เมษายน 2564 

 
อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนทางการเงิน 
 31 มีนาคม 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 

เปล่ียนแปลง % 

อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน (เท่า)  1.07  1.14  (0.07) (6.01) 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน (เท่า)  1.47  1.32  0.14 10.94 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์ (รอ้ยละ)  16.35  15.78  0.56 3.58 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ)  39.10  38.43  0.67 1.74 

 
 


