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วนัที ่15 สงิหาคม 2565 
 

เรื่อง  ค าอธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน 
ส าหรบังวดสามเดอืน และงวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
บรษิทั ดทิโต ้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (“บรษิทัและบรษิทัย่อย”) ขอเรยีนชีแ้จงผลการ

ด าเนินงานส าหรบังวดสามเดอืน และงวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 ดงัต่อไปนี้ 
 

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

 Q2’65 Q2’64 ล้านบาท %  6M’65 6M’64 ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  339.85 256.19 83.66 33%  659.60 514.00 145.60 28% 

ตน้ทุนขายและบรกิาร  (234.08) (178.11) (55.97) 31%  (444.87) (355.65) (89.22) 25% 

ก าไรขัน้ต้น  105.77 78.08 27.69 35%  214.73 158.35 56.38 36% 

  31% 30%    33% 31%   

รายไดอ้ื่น  (0.25) - (0.25) 100%  0.88 0.54 0.33 61% 

ค่าใชจ้่ายในการขาย  (8.69) (6.59) (2.10) 32%  (16.09) (12.63) (3.46) 27% 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  (23.39) (25.56) 2.17 (8%)  (45.46) (46.64) 1.18 (3%) 

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน  73.44 45.93 27.51 60%  154.05 99.62 54.44 55% 

รายไดท้างการเงนิ  0.17 0.14 0.03 18%  0.20 0.14 0.06 39% 

เงนิปันผลรบั  0.04 - 0.04 100%  0.04 - 0.04 100% 
ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายและ
วดัมลูค่าเงนิลงทุนระยะสัน้  3.24 - 3.24 100%  (2.89) - (2.89) 100% 

ตน้ทุนทางการเงนิ  (0.69) (1.92) 1.24 (64%)  (1.38) (3.92) 2.54 (65%) 
ผลก าไรส าหรบัการป้องกนัความ
เสีย่งของกลุ่มรายการของฐานะสุทธ ิ  2.75 - 2.75 100%  2.17 - 2.17 100% 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้  78.95 44.15 34.80 79%  152.19 95.84 56.35 59% 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้  (15.93) (5.76) (10.17) 176%  (30.55) (16.05) (14.51) 90% 

ก าไรสุทธิ  63.02 38.39 24.63 64%  121.63 79.79 41.84 52% 

  19% 15%    18% 16%   
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ในงวด 3 เดอืนของไตรมาส 2/2565 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากการขายและบรกิาร 339.85 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 83.66 
ล้านบาท คดิเป็นอตัราเพิม่ขึ้น 33% เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน และมกี าไรสุทธ ิ63.02 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 
24.63 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้ 64% จากปีก่อน ทัง้นี้ ในไตรมาส 2/2565 บรษิทัรบัรูก้ าไรจากการจ าหน่ายและการวดั
มูลค่าเงนิลงทุน (สุทธจิากภาษี) 2.59 ล้านบาท ซึ่งหากค านวณก าไรสุทธโิดยไม่รวมก าไรจากเงนิลงทุนดงักล่าวแล้ว ก าไร
สุทธทิีไ่ม่รวมก าไรจากเงนิลงทุน เท่ากบั 60.43 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 22.04 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้ 57% จากปีก่อน 
 
บริษัทและบริษัทย่อยยงัสามารถรกัษาระดับการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการได้อย่างต่อเนื่อง จากการ
วางรากฐานในธุรกิจระบบบรหิารจดัการเอกสาร (DMS) โดยในไตรมาส 2/2565 บริษัทได้เริ่มจ าหน่ายระบบส านักงาน
อจัฉริยะที่บรษิัทพฒันาขึ้น ซึ่งหน่วยหน่วยงานราชการต่างๆได้เริ่มเตรียมตวัเพื่อรองรบัการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน
ราชการให้สอดคล้องกับร่างพระราชบญัญตัิ การปฏิบตัิราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทได้ขยายงานไปยงัธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง โดยใหบ้รกิารด้านรกัษาความปลอดภยัทางด้านไซเบอร์ (Cyber Security) ซึ่งเป็นการป้องกนัความปลอดภยั
ใหแ้ก่ขอ้มลูขององค์กร รวมถงึรายไดจ้ากการงานรบัเหมาวศิวกรรมดา้นเทคโนโลยสี าหรบัโครงการของหน่วยงานราชการ
ต่างๆ ไดป้รบัตวัเพิม่ขึน้มากกว่าเท่าตวัจากการเริม่ท างานโครงการใหม่ ซึง่รวมมลูค่าโครงการประมาณ 950 ลา้นบาท 
 
นอกจากนี้ ไตรมาส 2/2565 บรษิทัและบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายในการขายเพิม่ขึน้จากการเพิม่พนักงานขายในส่วนงานขาย
ระบบบรหิารจดัการเอกสารทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันาโดยบรษิทั เพื่อรองรบัการปฏบิตังิานของหน่วยงานราชการใหส้อดคลอ้ง
กบัร่างพระราชบญัญตั ิการปฏบิตัริาชการทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 
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ก ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุน ก ำไรสุทธิไม่รวมเงินลงทุน

รายได้  ก าไรสุทธิ 
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รายได้จากการขายและบริการ 

รายได้ตามลกัษณะธรุกิจ 
 ส าหรบังวด 3 เดือน  เปล่ียนแปลง 

 Q2’65 Q2’64  ล้านบาท % 

1. จ าหน่าย และใหบ้รกิารระบบบรหิารจดัการเอกสาร และระบบการรกัษาความ

ปลอดภยัทางเทคโนโลยไีซเบอร ์
 110.50 86.19  24.31 28% 

2. รบัเหมาวศิวกรรมดา้นเทคโนโลยสี าหรบัโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ  183.35 75.40  107.96 143% 

3. ใหเ้ช่า จ าหน่าย และใหบ้รกิารดา้นเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพมิพ ์และสนิคา้

เทคโนโลยอีืน่ๆ 
 46.00 94.60  (48.60) (51%) 

รวม  339.84 256.19  83.66 33% 

ส าหรบัไตรมาส 2/2565 บรษิัทและบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากการขายและบรกิารปรบัตวัเพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 
83.66 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้ 33% โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
1) รายไดจ้าก ธุรกจิจ าหน่ายและใหบ้รกิารระบบบรหิารจดัการเอกสาร และระบบการรกัษาความปลอดภยัทางเทคโนโลยี

ไซเบอร์ มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการบริษัทได้ขยายงานไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ด้านการให้บริการด้านรักษาความ

ปลอดภยัทางดา้นไซเบอร์ (Cyber Security) ซึ่งเป็นการป้องกนัความปลอดภยัใหแ้ก่ขอ้มูลขององค์กร ซึ่งโครงการ

ดงักล่าวมรีะยะเวลาโครงการเป็นเวลา 5 ปี และเริม่มรีายไดจ้ากการพฒันาและจ าหน่ายระบบส านักงานอจัฉรยิะ ซึ่ง

เป็นระบบทีบ่รษิทัพฒันาขึน้ส าหรบัรองรบัการปฏบิตังิานของหน่วยงานราชการใหส้อดคล้องกบัร่างพระราชบญัญตัิ 

การปฏบิตัริาชการทางอเิลก็ทรอนิกส ์ในการปรบัเปลีย่นรปูแบบการบรหิารงานและการบรกิารภาครฐัไปสู่ระบบดจิทิลั 

เพื่ออ านวยความความสะดวก ประหยัดเวลา ลดต้นทุน และช่วยให้เจ้าหน้าที่ท างานได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

2) รายไดจ้าก ธุรกจิรบัเหมาวศิวกรรมดา้นเทคโนโลยสี าหรบัโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ มรีายไดเ้พิม่ขึน้ 143% 
จากปีก่อน จากการที่บรษิัทย่อยเริม่งานโครงการ ซึ่งมมีูลค่าโครงการรวมประมาณ 950 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 
โครงการทอ้งฟ้าจ าลอง โครงการพพิธิภณัฑ ์และโครงการโทรมาตร เป็นตน้ 

3) รายไดจ้าก ธุรกจิใหเ้ช่า จ าหน่าย และใหบ้รกิารดา้นเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพมิพ ์และสนิคา้เทคโนโลยอีื่นๆ มรีายได้
ลดลง แมว้่าส่วนงาน POS ยงัคงมรีายไดใ้กลเ้คยีงกบัปีก่อนหน้า แต่เน่ืองจากบรษิทัไดไ้ปมุ่งเน้นการใหบ้รกิารส่วนงาน
บริหารจัดการระบบงานโดยระบบริหารจัดการเอกสาร (Business Process Outsourcing) มากขึ้น ท าให้รายได้
โดยรวมจากการขายและใหบ้รกิารเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพมิพ ์และสนิคา้เทคโนโลยลีดลง  
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ก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้น 
ส าหรบัไตรมาส 2/2565 บรษิทัมอีตัราก าไรขัน้ตน้สงูขึน้จาก 30% เป็น 31% โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก บรษิทัและบรษิทัย่อย
ได้มุ่งเน้นการน าเทคโนโลย ีและนวตักรรมใหม่ๆ มาใช้ในโครงการ  จงึท าให้โครงการของบรษิัทและบรษิัทย่อยมคีวาม
เฉพาะทาง ประกอบกบัการบรหิารจดัตน้ทุนโครงการไดเ้ป็นอย่างด ีจงึท าใหบ้รษิทัมกี าไรขัน้ตน้ทีส่งูขึน้ 
  
ก าไรจากการจ าหน่ายและการวดัมูลค่าเงินลงทุนระยะสัน้ 
บรษิทัไดร้บัรูก้ าไรจากการจ าหน่ายและจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์บรษิทัหนึ่ง ซึง่
เป็นบรษิทัพนัธมติรทางธุรกจิกบับรษิทั โดยมกี าไร 3.24 ลา้นบาท (สุทธจิากภาษกี าไร 2.59 ลา้นบาท) 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่าใชจ้่ายในการขายส่วนใหญ่ของบรษิทัและบรษิทัย่อยประกอบดว้ย เงนิเดอืนพนักงาน ค่านายหน้า ค่าโฆษณาและส่งเสรมิ
การขาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น ไตรมาส 2/2565 บริษัทและบริษัทย่อยมคี่าใช้จ่ายในการขายเพิม่ขึ้นจากการเพิม่
พนักงานขายในส่วนงานขายระบบบรหิารจดัการเอกสารทีบ่รษิทัก าลงัพฒันาขึน้ เพื่อรองรบัการปฏบิตังิานของหน่วยงาน
ราชการใหส้อดคลอ้งกบัร่างพระราชบญัญตั ิการปฏบิตัริาชการทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารส่วนใหญ่ของบรษิทัและบรษิทัย่อยประกอบดว้ย เงนิเดอืนและสวสัดกิารพนักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่า
สาธารณูปโภค ค่าสอบบญัช ีและค่าใชจ้่ายอื่นๆ เป็นต้น โดยในไตรมาส 2/2565 บรษิัทและบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายในการ
บรหิารใกลเ้คยีงกนักบัในงวดเดยีวกนัของปีก่อน  
 
ต้นทุนทางการเงิน 
ต้นทุนทางการเงินปรบัตัวลดลง จากเงินกู้ยืมที่ลดลงเนื่องจากการจ่ายช าระเงินกู้ระยะสัน้ส าหรบังานโครงการต่างๆ  
(Project Finance) ทีต่อ้งใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนในชว่งตน้โครงการ และจากเงนิทุนหมุนเวยีนทีเ่พิม่ขึน้จากการระดมทุนในการ
เสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป 
 
ก าไรสุทธิ 
ก าไรสุทธ ิ63.02 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 24.63 ล้านบาท คดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้ 64% จากปีก่อน ซึ่งหากค านวณก าไรสุทธโิดยไม่
รวมก าไรจากเงนิลงทุน 2.59 ลา้นบาท บรษิทัและบรษิทัย่อยมกี าไรสุทธทิีไ่ม่รวมก าไรจากเงนิลงทุนเท่ากบั 60.43 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้ 22.04 ล้านบาท คดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้ 57% จากปีก่อน สาเหตุหลกัมาจาก การเพิม่ขึน้ของก าไรขัน้ต้น โดยเฉพาะ
จากส่วนงานโครงการรบัเหมาวศิวกรรมด้านเทคโนโลยี รวมถึงการบรหิารจดัการค่าใชจ้่ายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดย
บรษิทัสามารถรกัษาระดบัค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารใหเ้พิม่ขึน้ในอตัราทีต่ ่ากว่าการขยายตวัของธุรกจิไดเ้ป็นอย่างดี 
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ฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 ณ 30 มิถนุายน 2565  ณ 31 ธนัวาคม 2564  เปล่ียนแปลง 
 ล้านบาท %  ล้านบาท %  ล้านบาท % 

สนิทรพัย ์  1,564.34 100%  1,342.90 100%  221.44 16% 

หนี้สนิ  414.71 27%  310.00 23%  104.71 34% 

ส่วนของผูถ้อืหุน้  1,149.63 73%  1,032.90 77%  116.73 11% 

 

สินทรพัย ์
ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยมี
สินทรัพย์เป็นจ านวนเงิน 1,564.34 ล้านบาท และ 1,342.90 ล้านบาท
ตามล าดบั ซึ่ง ณ สิน้ไตรมาส 2/2565 มสีนิทรพัย์เพิม่ขึน้ 221.44 ล้านบาท 
คดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16 สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์
จากการด าเนินงาน และเงนิลงทุนระยะสัน้ 

หน้ีสิน 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยมี
หนี้สินเป็นจ านวนเงนิ 414.71 ล้านบาท และ 310.00 ล้านบาทตามล าดบั 
ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาส 2/2565 มหีนี้สนิเพิม่ขึน้ 104.71 ล้านบาท คดิเป็นอตัรา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึ้นของเงินรบัล่วงหน้าจาก
ลูกคา้งานโครงการรบัเหมาวศิวกรรมดา้นเทคโนโลย ี 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยมส่ีวนของผูถ้อืหุน้เป็นจ านวนเงนิ 1,149.63 ลา้น
บาท และ 1,032.90 ล้านบาท ตามล าดบั ส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ 116.73 ล้านบาท คดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้ร้อยละ 11 จาก
ก าไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้จากผลการด าเนินงานในงวด 6 เดอืนปี 2565 

 
อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนทางการเงิน 
 30 มิถนุายน 

2565 
 31 ธนัวาคม 

2564 
 

เปล่ียนแปลง % 

อตัราสว่นเงนิทุนหมุนเวยีน (เท่า)  3.34  3.78  (0.44) (12%) 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า)  0.36  0.30  0.06 20% 

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรพัย ์(รอ้ยละ)  16.57  18.97  (2.40) (13%) 

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่ส่วนของผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ)  22.07  29.39  (7.32) (25%) 
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สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น


