
 

 

วนัท่ี 15 กนัยายน 2564 

 
เรื่อง  ค ำอธบิำยและวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน 

ส ำหรบังวดสำมเดอืน และงวดเกำ้เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564 
เรยีน  กรรมกำรและผูจ้ดักำร 
 ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 บรษิทั ดทิโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย (“บรษิทัและบรษิทัย่อย”) ขอเรยีนชีแ้จง
ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดสำมเดอืน และงวดเกำ้เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564 ดงัต่อไปนี้ 

 

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ 
 ส าหรบังวด 3 เดือน  เปล่ียนแปลง  ส าหรบังวด 9 เดือน เปล่ียนแปลง 

 Q3’64 Q3’63 ล้านบาท %  9M’64 9M’63 ล้านบาท % 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร  337  299  38  13%  851  758  93  12% 

ตน้ทุนขำยและบรกิำร  (244) (222) (22) 10%  (600) (556) (44) 8% 

ก าไรขัน้ต้น  93  76  16  21%  251  202  49  24% 

  28% 26%    30% 27%   

รำยไดอ้ื่น  1  0  1  218%  2  2  0  24% 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย  (8) (8) 0  -5%  (20) (19) (1) 5% 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร  (24) (20) (4) 20%  (71) (57) (13) 23% 

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน  62  49  14  29%  162  127  35  28% 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ  (1) (3) 2  -65%  (5) (9) 4  -44% 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้  61  45  16  35%  157  118  39  33% 

ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้  (12) (9) (3) 39%  (28) (23) (5) 25% 

ก าไรสุทธิ  49  37  12  34%  129  95  34  36% 

  15% 12%    15% 13%   

 
 
 
 
 
 

 



 

 

ส ำหรบัไตรมำสที ่3/2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีำยไดจ้ำกกำรขำย
และบรกิำร 337 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกงวดปีก่อน 38 ลำ้นบำท คดิเป็น
อตัรำเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 และมกี ำไรสุทธ ิ49 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกงวด
เดยีวกนัของปีก่อน 12 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นอตัรำเพิม่ขึน้รอ้ยละ 34  
 
ส ำหรบังวด 9 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมรีำยได้
จำกกำรขำยและบริกำร 851 ล้ำนบำท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกงวด
เดยีวกนัของปีก่อน 93 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12 โดยมี
ก ำไรสุทธ ิ129 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน 34 ล้ำน
บำท หรอืคดิเป็นอตัรำเพิม่ขึน้รอ้ยละ 36  

 

รายได้จากการขายและบริการ 

รายได้ตามลกัษณะธรุกิจ 
 ส าหรบังวด 3 เดือน   เปล่ียนแปลง 

 Q3’64 Q3’63  ล้านบาท % 

1. จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร และระบบกำรรกัษำควำม

ปลอดภยัทำงเทคโนโลยไีซเบอร ์
 146  75  

 
71  95% 

2. รบัเหมำวศิวกรรมดำ้นเทคโนโลยสี ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ  83  90   (7) -8% 

3. ใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพมิพ ์และสนิคำ้

เทคโนโลยอีืน่ๆ 
 108  134  

 
(26) -19% 

รวม  337  299   38  13% 

ส ำหรบัไตรมำสที ่3/2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรปรบัตวัเพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปี
ก่อน 38 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นอตัรำเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
1) รำยได้จำก ธุรกิจจ ำหน่ำย และให้บริกำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำร และระบบกำรรกัษำควำมปลอดภยัทำง

เทคโนโลยไีซเบอร์ ในไตรมำสที ่3/2564 มรีำยได้โดยรวม เพิม่ขึ้น 71 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 93 จำกงวด
ไตรมำสที ่3/2563 โดยแบ่งรำยไดอ้อกเป็น 2 ส่วนดงันี้ 

รายได้จากการจ าหน่าย และให้บริการระบบบริหารจดัการ
เอกสาร และระบบรกัษาความปลอดภยัทางไซเบอร ์

 ส าหรบังวด 3 เดือน  เปลี่ยนแปลง 

 Q3’64 Q3’63  ล้านบาท % 

รำยไดท้ีเ่กดิขึน้ต่อเนื่อง (Recurring Income)  73 35  38 109% 

รำยไดโ้ครงกำร (Project-based Income)  73 40  33 83% 

รวม  146 75  71 95% 
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รายได้ ก าไรสุทธิ



 

 

ก) รำยไดท้ีเ่กดิขึน้ต่อเน่ือง (recurring income) เพิม่ขึน้ 109% จำกกำรทีบ่รษิทัไดมุ้่งเน้นกำรขยำยฐำน

ลูกค้ำส่วนงำนบริหำรจดักำรระบบงำน (Business Process Outsourcing: “BPO”) เนื่องจำกส่วน

งำนนี้เป็นรำกฐำนในกำรจดัเกบ็ขอ้มูลและเอกสำรของทุกองค์กร ทัง้องค์กรภำครฐัและภำคเอกชน 

และบรษิทัมแีนวทำงในกำรขยำยกำรใหบ้รกิำรทีเ่กีย่วเน่ืองกบักำรบรหิำรจดักำรขอ้มลูองคก์รอกีดว้ย 

ข) รำยไดจ้ำกกำรงำนโครงกำร (Project-based Income) เพิม่ขึน้ 83% โดยในไตรมำส 3/2564 บรษิทั

ได้ขยำยงำนไปยงัส่วนงำนที่เกี่ยวเนื่องกับกำรบริหำรจดักำรขอ้มูล โดยบริษัทเริ่มให้บริกำรด้ำน

รกัษำควำมปลอดภยัทำงด้ำนไซเบอร์ (Cyber Security) ซึ่งเป็นกำรป้องกนัควำมปลอดภยัให้แก่

ขอ้มลูขององคก์ร ซึง่โครงกำรดงักล่ำวมรีะยะเวลำโครงกำรเป็นเวลำ 5 ปี 

 

2) รำยได้จำก ธุรกิจรบัเหมำวศิวกรรมด้ำนเทคโนโลยสี ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ  ในไตรมำสที่ 
3/2564 มรีำยได้ลดลงเล็กน้อยจำกงวดไตรมำสที่ 3/2563 โดยบรษิัทย่อยยงัคงมุ่งเน้นกำรขยำยงำนโครงกำรที่
เกีย่วกบัเทคโนโลย ีและนวตักรรมใหม่ๆ เช่น โครงกำรทอ้งฟ้ำจ ำลอง โครงกำรพพิธิภณัฑ์   
 

3) รำยไดจ้ำก ธุรกจิใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพมิพ ์และสนิคำ้เทคโนโลยอีื่นๆ มี

รำยไดล้ดลงจำกผลกระทบของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรสั COVID-19 ระลอกใหม่ ส่งผลต่อรำยไดข้ำย

สนิคำ้ และกำรใหบ้รกิำรเช่ำและบ ำรุงรกัษำเครื่องถ่ำยเอกสำร ซึ่งปรบัตวัลดลงจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน แต่ใน

ขณะเดียวกัน รำยได้ขำยและติดตัง้สินค้ำ Drive-thru ยงัคงมีอุปสงค์อย่ำงต่อเนื่องจำกกำรปรบัตัวในยุค New 

Normal ของกลุ่มลูกคำ้ Food Chain ภำคเอกชน  

ก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้น 
 ส าหรบังวด 3 เดือน  อตัราก าไรขัน้ต้น 

 Q3’64 Q3’63 Q3’64 Q3’63 

1. จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร และระบบกำรรกัษำควำม

ปลอดภยัทำงเทคโนโลยไีซเบอร ์
 48  26  33% 35% 

2. รบัเหมำวศิวกรรมดำ้นเทคโนโลยสี ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ  32  24  39% 27% 

3. ใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพมิพ ์และสนิคำ้

เทคโนโลยอีืน่ๆ 
 13  26  12% 19% 

ก าไรขัน้ต้น  93  76  28% 26% 

 

ส ำหรบัไตรมำสที ่3/2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยมอีตัรำก ำไรขัน้ตน้สงูขึน้จำกอตัรำรอ้ยละ 26 เป็นอตัรำรอ้ยละ 28 โดยมี
สำเหตุหลกัมำจำก 1) กำรบรหิำรจดักำรตน้ทุนในส่วนงำนบรหิำรจดักำรระบบงำน (Business Process Outsourcing : 
“BPO”) ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ และพฒันำปรบัปรุง Software ทีใ่ชใ้นกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง จงึท ำใหบ้รษิทัสำมำรถ
รกัษำระดบัอตัรำก ำไรขัน้ตน้ในระดบัสงูใกลเ้คยีงกบังวดปีก่อน 2) บรษิทัย่อยไดมุ้่งเน้นกำรน ำเทคโนโลย ีและนวตักรรม



 

 

ใหม่ๆ มำใชใ้นโครงกำรรบัเหมำวศิวกรรมดำ้นเทคโนโลยี จงึท ำใหโ้ครงกำรของบรษิทัย่อยมคีวำมเฉพำะทำงประกอบ
กบักำรบรหิำรจดัตน้ทุนโครงกำรไดเ้ป็นอย่ำงด ีจงึท ำใหบ้รษิทัยอ่ยมกี ำไรขัน้ตน้ทีส่งูขึน้ และ 3) กำรแขง่ขนัดำ้นรำคำใน
กำรขำยสนิค้ำเทคโนโลยมีเีพิม่ขึ้น จงึท ำให้บรษิัทได้รบัก ำไรลดลง ประกอบกบัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของไวรสั COVID-19 ระลอกใหม่ ส่งผลรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรปรบัตวัลดลง ในขณะทีบ่รษิทัมี
ตน้ทุนค่ำใชจ้่ำยพนักงำนทีค่งที ่
       
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยส่วนใหญ่ของบรษิทัและบรษิทัย่อยประกอบดว้ย เงนิเดอืนพนักงำน ค่ำนำยหน้ำ ค่ำโฆษณำและ
ส่งเสริมกำรขำย และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เป็นต้น โดยในไตรมำสที่ 3/2564 บริษัทและบรษิัทย่อยมคี่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ใกลเ้คยีงกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน  
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรส่วนใหญ่ของบรษิทัและบรษิทัย่อยประกอบดว้ย เงนิเดอืนและสวสัดกิำรพนักงำน ค่ำเสื่อมรำคำ 
ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำสอบบญัช ีและค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ เป็นต้น โดยในไตรมำสที ่3/2564 บรษิทัมคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร
เพิม่ขึ้น สำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึ้นของเงนิเดอืนพนักงำน และบรษิัทมคี่ำใช้จ่ำยพเิศษจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของไวรสั COVID-19 เช่น ค่ำวคัซนี ค่ำประกนัโควดิ ค่ำชุดตรวจโควดิ เป็นตน้ 
 
ต้นทุนทางการเงิน 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิส ำหรบัไตรมำสที ่3/2564 ปรบัตวัลดลงจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน จำกเงนิกูย้มืทีล่ดลงเน่ืองจำกกำร
จ่ำยช ำระเงนิกูร้ะยะสัน้ส ำหรบังำนโครงกำรต่ำงๆ  (Project Finance) ทีต่อ้งใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนในช่วงตน้โครงกำร  
 
ก าไรสุทธิ 
ก ำไรสุทธสิ ำหรบัไตรมำสที ่3/2564 ปรบัตวัเพิม่ขึน้จำกงวดปีก่อน เป็นจ ำนวนเงนิ 12 ล้ำนบำท คดิเป็นอตัรำเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 34 และก ำไรสุทธสิ ำหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2564 ปรบัตวัเพิม่ขึน้จำกงวดปีก่อน 34 ล้ำนบำทคดิเป็นอตัรำ
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 36 สำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของก ำไรขัน้ตน้ ทีม่ำจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 
และกำรบรหิำรจดักำรตน้ทุนขำยและบรหิำรไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ รวมถงึสำมำรถรกัษำระดบัค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและ
บรหิำรใหเ้พิม่ขึน้ในอตัรำทีต่ ่ำกว่ำกำรขยำยตวัของธุรกจิไดเ้ป็นอย่ำงด ี
 
ฐานะการเงิน 

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

สนิทรพัย ์  1,309 100%  774 100%  535 69% 

หนี้สนิ  344 26%  441 57%  (97) (22%) 

ส่วนของผูถ้อืหุน้  965 74%  333 43%  632 190% 

 



 

 

 สินทรพัย ์
ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 บริษัทและบรษิัท
ย่อยมีสินทรัพย์เป็นจ ำนวนเงิน 1,309 ล้ำนบำท และ 774 ล้ำนบำท
ตำมล ำดบั ซึ่ง ณ สิ้นไตรมำสที่ 3/2564 มีสินทรพัย์เพิ่มขึ้น 535 ล้ำน
บำท คดิเป็นอตัรำเพิม่ขึน้รอ้ยละ 69 สำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของ
เงนิฝำกธนำคำรจำกเงนิที่ได้รบัจำกกำรเสนอขำยหุ้นให้แก่ประชำชน
ทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO)  

หน้ีสิน 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัและบรษิทั
ย่อยมีหนี้สินเป็นจ ำนวนเงิน 344 ล้ำนบำท และ 441 ล้ำนบำท
ตำมล ำดบั ซึง่ ณ สิน้ไตรมำสที ่3/2564 มหีนี้สนิลดลง 97 ลำ้นบำท คดิ
เป็นอตัรำลดลงรอ้ยละ 22 

 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยมส่ีวนของผูถ้อืหุน้เป็นจ ำนวนเงนิ 965 ล้ำน
บำท และ 333 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิม่ขึ้น 632 ล้ำนบำท คดิเป็นอตัรำเพิม่ขึ้นร้อยละ 190 โดยมี
สำเหตุหลกัจำกกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีน และส่วนเกินทุนของผู้ถอืหุน้ จำกเสนอขำยหุน้ใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้
แรก (IPO) และก ำไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำน 

 
อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนทางการเงิน 
 30 กนัยายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 

เปล่ียนแปลง % 

อตัรำสว่นเงนิทุนหมุนเวยีน (เท่ำ)  3.18  1.14  2.04  179% 

อตัรำสว่นหนี้สนิต่อทนุ (เท่ำ)  0.36  1.32  (0.96) (73%) 

อตัรำสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรพัย ์(รอ้ยละ)  14.21  15.78  (1.57) (10%) 

อตัรำสว่นผลตอบแทนตอ่ส่วนของผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ)  22.81  38.43  (15.62) (41%) 
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