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วนัที ่13 สงิหาคม 2564 

 
เรื่อง  ค าอธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ส าหรบังวดสามเดอืน และงวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 บรษิทั ดทิโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (“บรษิทัและบรษิทัย่อย”) ขอเรยีนชีแ้จงผล
การด าเนินงานส าหรบังวดสามเดอืน และงวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 ดงัต่อไปนี้ 

 

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ 
 ส าหรบังวด 3 เดือน  เปล่ียนแปลง  ส าหรบังวด 6 เดือน เปล่ียนแปลง 

 Q2’64 Q2’63 ล้านบาท %  6M’64 6M’63 ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  256 204 52 25%  514 459 55 12% 

ตน้ทุนขายและบรกิาร  (178) (148) (31) 21%  (356) (334) (22) 7% 

ก าไรขัน้ต้น  78 57 21 37%  158 125 33 26% 

  30% 28%    31% 27%   

รายไดอ้ื่น  0 (0) 1 (131%)  1 1 (1) (46%) 

ค่าใชจ้่ายในการขาย  (7) (6) (1) 15%  (13) (11) (1) 12% 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  (26) (16) (10) 62%  (47) (37) (10) 26% 

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน  46 35 11 32%  100 78 22 28% 

ตน้ทุนทางการเงนิ  (2) (3) 1 (37%)  (4) (6) 2 (32%) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้  44 32 12 39%  96 72 23 32% 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้  (6) (6) 0 (8%)  (16) (14) (2) 15% 

ก าไรสุทธิ  38 26 13 50%  80 58 21 36% 

  15% 12%    16% 13%   

 

ส าหรบัไตรมาสที่ 2/2564 บริษัทและบรษิัทย่อยมรีายได้จากการขาย
และบรกิาร 256 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากงวดปีก่อน 52 ล้านบาท คดิเป็น
อตัราเพิม่ขึ้นร้อยละ 25 และมกี าไรสุทธ ิ38 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากงวด
เดยีวกนัของปีก่อน 13 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 50  
 
ส าหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายไดจ้าก
การขายและบรกิาร 514 ล้านบาท ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของ
ปีก่อน 55 ล้านบาท คดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12 โดยมกี าไรสุทธ ิ80 
ล้านบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 21 ล้านบาท หรอืคดิเป็น
อตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 36  
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รายได้จากการขายและบริการ 
 

รายได้ตามลกัษณะธรุกิจ 
 ส าหรบังวด 3 เดือน  เปล่ียนแปลง 

 Q2’64 Q2’63 ล้านบาท % 

1. จ าหน่าย และใหบ้รกิารระบบบรหิารจดัการเอกสาร  86 88 (2) (3%) 

2. รบัเหมาวศิวกรรมดา้นเทคโนโลยสี าหรบัโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ  75 75 (0) (0%) 

3. ใหเ้ช่า จ าหน่าย และใหบ้รกิารดา้นเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพมิพ ์และสนิคา้

เทคโนโลยอีืน่ๆ 
 95 41 54 131% 

รวม  256 204 52 25% 

ส าหรบัไตรมาสที ่2/2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายได้จากการขายและบรกิารปรบัตวัเพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 
52 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 25 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1) รายไดจ้าก ธุรกจิจ าหน่าย และใหบ้รกิารระบบบรหิารจดัการเอกสาร ในไตรมาสที ่2/2564 บรษิทัมรีายไดโ้ดยรวมจาก

ธุรกจิดงักล่าว ลดลงเลก็น้อยจากงวดไตรมาสที ่2/2563 แต่มสีดัส่วนรายได ้Recurring income เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 18 

เป็นรอ้ยละ 41 เน่ืองจากบรษิทัไดมุ้่งเน้นการขยายส่วนงานบรหิารจดัการระบบงาน (Business Process Outsourcing: 

“BPO”) ซึง่เป็นส่วนงานทีส่ามารถสรา้งรายไดต้่อเนื่อง (Recurring income) ในระยะยาวใหแ้ก่บรษิทั 

2) รายไดจ้าก ธุรกจิรบัเหมาวศิวกรรมดา้นเทคโนโลยสี าหรบัโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ ในไตรมาสที ่2/2564 

มรีายไดใ้นระดบัประมาณเดยีวกนักบัในงวดไตรมาสที ่2/2563 โดยบรษิทัย่อยยงัคงมุ่งเน้นการขยายงานโครงการที่

เกีย่วกบัเทคโนโลย ีและนวตักรรมใหม่ๆ เช่น โครงการทอ้งฟ้าจ าลอง โครงการพพิธิภณัฑ ์  

3) รายไดจ้าก ธุรกจิใหเ้ช่า จ าหน่าย และใหบ้รกิารดา้นเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพมิพ ์และสนิคา้เทคโนโลยอีื่นๆ มรีายได้

เพิม่ขึน้ เนื่องจากรายไดจ้ากการขายและตดิตัง้สนิคา้ Drive-thru ซึ่งยงัคงมอีุปสงค์อย่างต่อเนื่องจากการปรบัตวัในยุค 

New Normal ของกลุ่มลูกค้า Food Chain ภาคเอกชน จากสถานการณ์ COVID-19 และรายได้จากการขายสนิค้า

เทคโนโลย ีอย่างไรกต็าม ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ยงัคงส่งผลกระทบต่อรายได้

จากใหบ้รกิารเช่าและบ ารุงรกัษาเครื่องถ่ายเอกสารซึง่ปรบัตวัลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 
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ต้นทุนขายและบริการ และก าไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้น 
 ส าหรบังวด 3 เดือน  อตัราก าไรขัน้ต้น 

 Q2’64 Q2’63 Q2’64 Q2’63 

1. จ าหน่าย และใหบ้รกิารระบบบรหิารจดัการเอกสาร  37  33  43% 37% 

2. รบัเหมาวศิวกรรมดา้นเทคโนโลยสี าหรบัโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ  30  21  40% 28% 

3. ใหเ้ช่า จ าหน่าย และใหบ้รกิารดา้นเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพมิพ ์และสนิคา้

เทคโนโลยอีืน่ๆ 
 11  3  12% 8% 

ก าไรขัน้ต้น  78  57  30% 28% 

 

ส าหรบัไตรมาสที ่2/2564 บรษิัทและบรษิทัย่อยมีอตัราก าไรขัน้ต้นสูงขึน้จากอตัราร้อยละ 28 เป็นอตัราร้อยละ 30 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจาก 1) การบริหารจดัการต้นทุนในส่วนงานบริหารจดัการระบบงาน (Business Process Outsourcing : 
“BPO”) ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และพฒันาปรบัปรุง Software ทีใ่ชใ้นการท างานอย่างต่อเนื่อง จงึท าใหบ้รษิทัสามารถส่ง
มอบผลงานได้เพิม่ขึน้ และมตี้นทุนต่อหน่วยทีต่ ่าลง นอกจากนี้ การขยายงานในส่วนงาน BPO โดยการบรหิารงานจาก
ส่วนกลาง จะยิง่ท าใหบ้รษิทัมตี้นทุนต ่าลง และ 2) บรษิัทย่อยได้มุ่งเน้นการน าเทคโนโลย ีและนวตักรรมใหม่ๆ มาใชใ้น
โครงการรบัเหมาวศิวกรรมด้านเทคโนโลย ีจงึท าใหโ้ครงการของบรษิทัย่อยมคีวามเฉพาะทางประกอบกบัการบรหิารจดั
ตน้ทุนโครงการไดเ้ป็นอย่างด ีจงึท าใหบ้รษิทัย่อยมกี าไรขัน้ตน้ทีส่งูขึน้ 
 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย เงินเดือนพนักงาน ค่านายหน้า ค่าโฆษณาและ
ส่งเสรมิการขาย และค่าใชจ้่ายอื่นๆ เป็นต้น โดยในไตรมาสที ่2/2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายในการขายเพิม่ขึน้
จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากมกีารเพิม่บุคลากรฝ่ายขายเพื่อรองรบัปรมิาณลูกคา้ทีเ่พิม่ขึน้ 
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารส่วนใหญ่ของบรษิทัและบรษิทัย่อยประกอบดว้ย เงนิเดอืนและสวสัดกิารพนักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่า
สาธารณูปโภค ค่าสอบบญัช ีและค่าใชจ้่ายอื่นๆ เป็นต้น โดยในไตรมาสที ่2/2564 บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้ 
สาเหตุหลกัมาจากบรษิัทมคี่าใช้จ่ายพเิศษในการเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก และการน าหุ้น
สามญัของบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ เช่น ค่าทีป่รกึษาทางการเงนิ ค่าวจิยัตลาดในธุรกจิบรหิาร
จดัการเอกสาร ค่าการตลาด และสื่อประชาสมัพนัธต์่างๆ เป็นตน้  
 

ต้นทุนทางการเงิน 
ต้นทุนทางการเงนิส าหรบัไตรมาสที่ 2/2564 ปรบัตัวลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน จากการจ่ายช าระเงนิกู้ระยะสัน้
ส าหรบังานโครงการต่างๆ  (Project Finance) ทีต่อ้งใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนในช่วงตน้โครงการ  
 

ก าไรสุทธิ 
ก าไรสุทธขิองบรษิทัและบรษิทัย่อยปรบัตวัส าหรบัไตรมาสที ่2/2564 และงวด 6 เดอืนแรกของปี 2564 ปรบัตวัเพิม่ขึน้จาก
งวดปีก่อน เป็นจ านวนเงิน 13 ล้านบาท และ 21 ล้านบาทตามล าดับ คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 และร้อยละ 36 
ตามล าดบั สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของก าไรขัน้ต้น ทีม่าจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร และการ
บรหิารจดัการต้นทุนขายและบรหิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึสามารถรกัษาระดบัค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารให้
เพิม่ขึน้ในอตัราทีต่ ่ากว่าการขยายตวัของธุรกจิไดเ้ป็นอย่างด ี
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ฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 ณ 30 มิถนุายน 2564  ณ 31 ธนัวาคม 2563  เปล่ียนแปลง 
 ล้านบาท %  ล้านบาท %  ล้านบาท % 

สนิทรพัย ์  1,285 100%  774 100%  511 66% 

หนี้สนิ  370 29%  441 57%  (71) (16%) 

ส่วนของผูถ้อืหุน้  915 71%  333 43%  582 175% 
 

 สินทรพัย ์
ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อย
มสีนิทรพัย์เป็นจ านวนเงนิ 1,285 ล้านบาท และ 774 ล้านบาทตามล าดบั 
ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2564 มีสินทรพัย์เพิ่มขึ้น 511 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 66 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝาก
ธนาคารจากการเงินที่ได้รบัจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทัว่ไป
เป็นครัง้แรก (IPO)  

หน้ีสิน 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อย
มหีนี้สนิเป็นจ านวนเงนิ 370 ล้านบาท และ 441 ล้านบาทตามล าดบั ซึ่ง 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2564 มหีนี้สนิลดลง 71 ล้านบาท คดิเป็นอตัราลดลง
รอ้ยละ 16 

 
 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยมส่ีวนของผูถ้อืหุน้เป็นจ านวนเงนิ 915 ล้านบาท 
และ 333 ล้านบาท ตามล าดบั ส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ 582 ล้านบาท คดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 175 โดยมสีาเหตุหลกั
จากการเพิม่ทุนจดทะเบยีน และส่วนเกนิทุนของผูถ้อืหุน้ จากเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) 

 

อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนทางการเงิน 
 30 มิถนุายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 

เปล่ียนแปลง % 

อตัราสว่นเงนิทุนหมุนเวยีน (เท่า)  2.87  1.14  1.73 151% 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อทนุ (เท่า)  0.40  1.32  0.92 (70%) 

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรพัย ์(รอ้ยละ)  17.18  15.78  1.40 9% 

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่ส่วนของผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ)  28.34  38.43  (10.09) (26%) 
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สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผูถ้ือหุน้


