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วนัที ่13 พฤษภาคม 2565 
เรื่อง  ค าอธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 บรษิทั ดทิโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (“บรษิทัและบรษิทัย่อย”) ขอเรยีนชีแ้จง
ผลการด าเนินงานส าหรบังวด 3 เดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 ดงัต่อไปนี้ 

 

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ 
 ส าหรบังวด 3 เดือน  เปล่ียนแปลง  

 Q1’65 Q1’64 ล้านบาท %  

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  319.8  257.8  62.0  24%  

ตน้ทุนขายและบรกิาร  (210.8) (177.5) (33.3) 19%  

ก าไรขัน้ต้น  109.0  80.3  28.7  36%  
  34% 31%    

รายไดอ้ื่น  1.1 0.5  0.6  105%  

ค่าใชจ้่ายในการขาย  (7.4) (6.0) (1.4) 22%  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  (22.1) (21.1) (1.0) 5%  

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน  80.6 53.7  26.9  50%  

  25% 21%    

รายไดท้างการเงนิ  -  -  -  100%  

ขาดทุนจากการจ าหน่ายและวดัมลูค่าเงนิลงทุนระยะสัน้  (6.1) -  (6.1) 100%  

ตน้ทุนทางการเงนิ  (0.7) (2.0) 1.3  -65%  
ผลก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัการป้องกนัความเสี่ยงของกลุ่มของ
รายการของฐานะสุทธ ิ  (0.6) -  (0.6) 100%  

ก าไรก่อนภาษีเงินได้  73.2  51.7  21.5  42%  

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้  (14.6) (10.3) (4.3) 42%  

ก าไรสุทธิ  58.6  41.4  17.2  42%  
  18% 16%    
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ไตรมาส 1/2565 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากการขายและบรกิาร 319.8 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 62.0 ลา้นบาท คดิเป็น
อตัราเพิม่ขึน้ 24% เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน และมกี าไรสุทธ ิ58.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 17.2 ลา้นบาท คดิ
เป็นอตัราเพิม่ขึน้ 42% จากปีก่อน ทัง้นี้ ในไตรมาส 1/2565 บรษิัทรบัรู้ขาดทุนจากการจ าหน่ายและการวดัมูลค่าเงนิ
ลงทุน (สุทธจิากภาษ)ี 4.9 ลา้นบาท ซึง่หากค านวณก าไรสุทธโิดยไม่รวมขาดทุนจากเงนิลงทุนดงักล่าวแลว้ ก ำไรสุทธทิี ่
ไม่รวมขำดทุนจำกเงนิลงทุน เท่ำกบั 63.5 ลำ้นบำท เพิม่ขึ้น 22.1 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำเพิม่ขึ้น 53% จำกปีก่อน 
 
บรษิัทและบรษิัทย่อยยงัสามารถรกัษาระดบัการเติบโตของรายได้จากการขายและบรกิารได้อย่างต่อเนื่อง จากการ
วางรากฐานในธุรกิจระบบบรหิารจดัการเอกสาร (DMS) และบรษิัทไดข้ยายงานไปยงัธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยใหบ้รกิาร
ดา้นรกัษาความปลอดภยัทางดา้นไซเบอร์ (Cyber Security) ซึ่งเป็นการป้องกนัความปลอดภยัใหแ้ก่ขอ้มลูขององคก์ร 
รวมถึงรายได้จากการงานรบัเหมาวศิวกรรมด้านเทคโนโลยสี าหรบัโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ ได้ปรบัตวั
เพิม่ขึ้นเป็นเท่าตวัจากการเริม่ท างานโครงการใหม่ที่เขา้มาในช่วงไตรมาส 1/2564 ถึงไตรมาส 1/2565 ซึ่งรวมมูลค่า
โครงการประมาณ 950 ลา้นบาท 
 
นอกจากนี้ ไตรมาส 1/2565 บรษิทัและบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายในการขายจากการเพิม่พนักงานขายในส่วนงานขายระบบ
บรหิารจดัการเอกสารที่อยู่ระหว่างการพฒันาโดยบรษิทั เพื่อรองรบัการปฏบิตังิานของหน่วยงานราชการใหส้อดคลอ้ง
กบัพระราชบญัญตั(ิพรบ.) การปฏบิตัริาชการทางอเิลก็ทรอนิกส ์โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายองคก์รบรหิารส่วนทอ้งถิน่ 
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ก ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุน ก ำไรสุทธิไม่รวมเงินลงทุน

รายได้  ก าไรสุทธิ 
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รายได้จากการขายและบริการ 

รายได้ตามลกัษณะธรุกิจ 
 ส าหรบัไตรมาส 1  เปล่ียนแปลง 

 ปี 2565 ปี 2564  ล้านบาท % 

1. จ าหน่าย และใหบ้รกิารระบบบรหิารจดัการเอกสาร และระบบการรกัษาความ

ปลอดภยัทางเทคโนโลยไีซเบอร ์
 89.7 68.0  21.7 32% 

2. รบัเหมาวศิวกรรมดา้นเทคโนโลยสี าหรบัโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ  181.2 114.8  66.4 58% 

3. ใหเ้ช่า จ าหน่าย และใหบ้รกิารดา้นเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพมิพ ์และสนิคา้

เทคโนโลยอีืน่ๆ 
 48.9 75.0  -26.1 -35% 

รวม  319.8 257.8  62.0 24% 

ส าหรบัไตรมาส 1/2565 บรษิัทและบรษิทัย่อยมรีายได้จากการขายและบรกิารปรบัตวัเพิม่ขึ้นจากงวดเดยีวกนัของปี
ก่อน 62.0 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้ 24% โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
1) รายได้จาก ธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการระบบบริหารจดัการเอกสาร และระบบการรกัษาความปลอดภัยทาง

เทคโนโลยไีซเบอร ์มรีายไดเ้พิม่ขึน้ จากการบรษิทัไดข้ยายงานไปยงัธุรกจิเกีย่วเน่ือง ดา้นการใหบ้รกิารดา้นรกัษา
ความปลอดภยัทางด้านไซเบอร์ (Cyber Security) ซึ่งเป็นการป้องกนัความปลอดภยัให้แก่ขอ้มูลขององค์กร ซึ่ง
โครงการดงักล่าวมรีะยะเวลาโครงการเป็นเวลา 5 ปี 

2) รายไดจ้าก ธุรกจิรบัเหมาวศิวกรรมดา้นเทคโนโลยสี าหรบัโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ  มรีายไดเ้พิม่ขึน้
เป็นเท่าตวัจากปีก่อน จากการทีบ่รษิทัย่อยเริม่งานโครงการใหม่ ทีเ่พิง่เขา้มาในช่วงไตรมาส 4/2564 และไตรมาส 
1/2565 ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 950 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย โครงการท้องฟ้าจ าลอง โครงการ
พพิธิภณัฑ ์และโครงการโทรมาตร เป็นตน้ 

3) รายไดจ้าก ธุรกจิใหเ้ช่า จ าหน่าย และใหบ้รกิารดา้นเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพมิพ ์และสนิคา้เทคโนโลยอีื่นๆ มี
รายไดล้ดลง แมว้่าส่วนงาน POS ยงัคงมรีายไดใ้กล้เคยีงกบัปีก่อนหน้า แต่เนื่องจากบรษิทัมรีายไดง้านฝ่ายช่าง
บรกิารลดลง เนื่องจากตัง้แต่ปี 2564 บรษิัทได้หนัไปมุ่งเน้นการให้บรกิารส่วนงานบรหิารจดัการระบบงานโดย
ระบบริหารจัดการเอกสาร (Business Process Outsourcing] มากขึ้น ท าให้รายได้โดยรวมจากการขายและ
ใหบ้รกิารสนิคา้เทคโนโลยลีดลง  

 
ก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้น 
ส าหรบัไตรมาส 1/2565 บรษิทัมอีตัราก าไรขัน้ตน้สงูขึน้จาก 31% เป็น 34% โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก บรษิทัและบรษิทั
ย่อยไดมุ้่งเน้นการน าเทคโนโลย ีและนวตักรรมใหม่ๆ มาใชใ้นโครงการ จงึท าใหโ้ครงการของบรษิทัและบรษิทัย่อยมี
ความเฉพาะทาง ประกอบกบัการบรหิารจดัตน้ทุนโครงการไดเ้ป็นอย่างด ีจงึท าใหบ้รษิทัมกี าไรขัน้ตน้ทีส่งูขึน้  
 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายและการวดัมูลค่าเงินลงทุนระยะสัน้ 
บริษัทได้รบัรู้การขาดทุนจากการจ าหน่ายและขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัทในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งหนึ่ง ทีซ่ึง่เป็นบรษิทัพนัธมติรทางธุรกจิกบับรษิทัโดยมขีาดทุน 6.1 ลา้นบาท (สุทธจิากภาษขีาดทุน 4.9 
ลา้นบาท) 
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ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่าใชจ้่ายในการขายส่วนใหญ่ของบรษิทัและบรษิทัย่อยประกอบดว้ย เงนิเดอืนพนักงาน ค่านายหน้า ค่าโฆษณาและ
ส่งเสรมิการขาย และค่าใชจ้่ายอื่นๆ เป็นต้น ไตรมาส 1/2565 บรษิทัและบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายในการขายจากการเพิม่
พนักงานขายในส่วนงานขายระบบบริหารจัดการเอกสารที่บริษัทก าลังพัฒนาขึ้น เพือ่รองรบักำรปฏิบตัิงำนของ
หน่วยงำนรำชกำรให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติ(พรบ.)  กำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งเน้น
กลุ่มเป้ำหมำยองคก์รบรหิำรส่วนทอ้งถิน่ 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารส่วนใหญ่ของบรษิทัและบรษิทัย่อยประกอบดว้ย เงนิเดอืนและสวสัดกิารพนักงาน ค่าเสื่อมราคา 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าสอบบญัช ีและค่าใชจ้่ายอื่นๆ เป็นตน้ โดยในไตรมาส 1/2565 บรษิทัและบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายใน
การบรหิารใกลเ้คยีงกนักบัในงวดเดยีวกนัของปีก่อน  
 
ต้นทุนทางการเงิน 
ต้นทุนทางการเงนิปรบัตวัลดลง จากเงนิกู้ยมืที่ลดลงเนื่องจากการจ่ายช าระเงนิกู้ระยะสัน้ส าหรบังานโครงการต่างๆ  
(Project Finance) ทีต่อ้งใชเ้งนิทุนหมนุเวยีนในช่วงตน้โครงการ และจากเงนิทุนหมุนเวยีนทีเ่พิม่ขึน้จากการระดมทนุใน
การเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป 
 
ก าไรสุทธิ 
ก าไรสุทธ ิ58.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 17.2 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้ 42% จากปีก่อน ซึง่หากค านวณก าไรสุทธโิดยไม่
รวมขาดทุนจากเงนิลงทุนแล้ว ก ำไรสุทธทิีไ่ม่รวมขำดทุนจำกเงนิลงทุน เท่ำกบั 63.5 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น 22.1 ล้ำนบำท 
คดิเป็นอตัรำเพิม่ขึ้น 53% จำกปีก่อน สาเหตุหลกัมาจาก การเพิม่ขึน้ของก าไรขัน้ต้น โดยเฉพาะจากส่วนงานโครงการ
รบัเหมาวศิวกรรมดา้นเทคโนโลยี รวมถงึการบรหิารจดัการค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยบรษิทัสามารถรกัษา
ระดบัค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารใหเ้พิม่ขึน้ในอตัราทีต่ ่ากว่าการขยายตวัของธุรกจิไดเ้ป็นอย่างดี 
 
ฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 ณ 31 มีนาคม 2565  ณ 31 ธนัวาคม 2564  เปล่ียนแปลง 
 ล้านบาท %  ล้านบาท %  ล้านบาท % 

สนิทรพัย ์  1,531.5 100%  1,342.9 100%  188.6 14% 

หนี้สนิ  440.0 29%  310.0 23%  130.0 42% 

ส่วนของผูถ้อืหุน้  1,091.5 71%  1,032.9 77%  58.6 6% 
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สินทรพัย ์
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย
มีสินทรพัย์เป็นจ านวนเงิน 1,531.5 ล้านบาท และ 1,342.9 ล้านบาท
ตามล าดบั ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาส 1/2565 มีสินทรพัย์เพิ่มขึ้น 188.6 ล้าน
บาท คดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14 สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของ
สนิทรพัยจ์ากการด าเนินงาน และเงนิลงทุนระยะสัน้ 

หน้ีสิน 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย
มหีนี้สนิเป็นจ านวนเงนิ 440.0 ลา้นบาท และ 310.0 ลา้นบาทตามล าดบั 
ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาส 1/2565 มีหนี้สินเพิ่มขึ้น 130.0 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินรับ
ล่วงหน้าจากลูกคา้งานโครงการรบัเหมาวศิวกรรมดา้นเทคโนโลย ี 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยมส่ีวนของผูถ้อืหุน้เป็นจ านวนเงนิ 1,091.5 ลา้น
บาท และ 1,032.9 ลา้นบาท ตามล าดบั ส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ 58.6 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 จากก าไร
สะสมทีเ่พิม่ขึน้จากผลการด าเนินงานในไตรมาส 1/2565 

 
อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนทางการเงิน 
 31 มีนาคม 

2565 
 31 ธนัวาคม 

2564 
 

เปล่ียนแปลง % 

อตัราสว่นเงนิทุนหมุนเวยีน (เท่า)  3.05  3.78  (0.73) (19%) 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า)  0.40  0.30  0.10 33% 

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรพัย ์(รอ้ยละ)  15.16  18.97  (3.81) (20%) 

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่ส่วนของผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ)  20.51  29.39  (8.88) (30%) 
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