
 

 
 
 
 
 
 

 
 

         ขอเรียนชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท
และบริษัทย่อย”) สำหรับปี 2565 และไตรมาส 4 ปี 2565  ดังต่อไปนี้ 

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ 
  สำหรับงวด 3 เดือน  เปลี่ยนแปลง  สำหรับป ี เปลี่ยนแปลง 
 Q4’65 Q4’64 ล้านบาท %  2565 2564 ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและบริการ  287.77  239.53  48.25  20%  1,236.71  1,090.52  146.20  13% 

ต้นทุนขายและบริการ  (209.61) (168.14) (41.47) 25%  (825.46) (767.99) (57.47) 7% 

กำไรขั้นต้น  78.16  71.39  6.77  9%  411.25  322.52  88.73  28% 

  
27% 30%     33% 30%   

รายได้อื่น  1.52  1.37  0.15  11%  2.41  2.70  (0.28) (11%) 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  (3.37) (7.16) 3.79  (53%)  (28.42) (27.36) (1.06) 4% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (24.46) (23.08) (1.37) 6%  (93.52) (93.91) 0.39  (0%) 

กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน  51.85  42.51  9.34  22%  291.72  203.94  87.77  43% 

     
       

รายได้ทางการเงิน  0.47  0.29  0.18  62%  0.74  0.43  0.31  73% 

เงินปันผลรับ  -  -  - -  0.04  - 0.04  - 
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหนา่ยและวัดมลูค่าเงิน
ลงทุนระยะสั้น  1.18  48.59  (47.41) (98%)  (0.87) 48.59  (49.46) (102%) 

ต้นทุนทางการเงิน  (0.48) (0.90) 0.42  (46%)  (2.57) (5.94) 3.37  (57%) 

ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า  (0.02) -  (0.02) -  (0.02) -  (0.02) - 

ผลกำไร(ขาดทุน)สำหรับการป้องกันความเส่ียง           

ของกลุ่มรายการของฐานะสุทธ ิ  0.06  (1.14) 1.19  (105%)  4.40  (0.47) 4.87 (1035%) 

กำไรก่อนภาษีเงินได ้  53.05  89.35  (36.30) (41%)  293.44  246.55  46.88  19% 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (10.47) (17.49) 7.02  (40%)  (58.69) (45.87) (12.82) 28% 

กำไรสุทธ ิ  42.58  71.86  (29.28) (41%)  234.75  200.68  34.07  17% 

  
15% 30%    

19% 18%   
กำไรสุทธ ิ

(ไม่รวมกำไรขาดทุนจากเงินลงทุนในหุ้นสามัญ) 
 42.58 33.00 9.59 29%  237.23 161.81 75.42 47% 

  15% 14%    19% 15%   

 
 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
 

1 บริษทั ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี 2565 
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สำหรับปี 2565 งบการเงินของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย (“ดิทโต้ หรือ DITTO”) มีรายได้จากการ
ขายและบริการ 1,236.71 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 146.20 ล้าน
บาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 13% และมีกำไรสุทธิ 234.75 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 34.07 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 17% ซึ่ง
กำไรสุทธิได้รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในหุ้นสามัญ (สุทธภิาษี) 

ในปี 2565 และปี 2564 จำนวน -2.48 ล้านบาท และ 38.87 ล้านบาท ตามลำดับ หากคำนวณกำไรสุทธิโดยไม่รวม
กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว กำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในหุ้นสามัญ 
เท่ากับ 237.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 47% จากปีก่อน  
 
ปี 2565 เป็นปีที่บริษัทสามารถรักษาระดับการเติบโตของกำไรได้อย่างต่อเนื่อง โดยกำไรสุทธิเติบโตถึง 47% จากปีก่อน 
และมีการลงทุนขยายตัวไปยังธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายการสำคัญดังนี้ 

• เป ิดตัวให้บริการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลในรูปแบบดิจ ิท ัล  “Data & Document 

Management Solutions” ซึ่งบริษัทมีทั้งระบบบริหารจัดการเอกสารสำหรับภาครัฐ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน

ราชการตาม “พ.ร.บ.ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์” และระบบบริหารจัดการเอกสาร On Cloud สำหรับ

ภาคเอกชน ภายใต้ชื่อระบบ “dap (data accelerate projection)”  

• บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วม บมจ.ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ 

(TEAMG) เนื่องจาก DITTO มีบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี ซึ่งมี

ธุรกิจบางส่วนมีความสอดคล้องกับธุรกิจของ TEAMG โดยต่างฝ่ายต่างมีความเชี่ยวชาญคนละด้าน ที่สามารถ

สนับสนุนให้เกิดความแข็งแกร่งและเติบโตทางธุรกิจให้แก่กันได้ 
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รายได้ 
 

กำไรสุทธิ 

“DITTO สร้างสถิติใหม่  

ทำกำไรสูงสุดอย่างต่อเนื่อง 

ขยายตัวที่ 47% (YoY)” 



 

 
 
 
 

• “มุ่งสู่ Green Technology ธุรกิจสีเขียวสร้างการเติบโตระยะยาวอย่างยั่งยืน”  บริษัทได้ทำการลงนามเข้า

ร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์ จากคาร์บอนเครดิต ประจำปี พ.ศ. 2565 กับกรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่ง โดยได้รับจัดสรรพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต  จำนวน 

11,448.30 ไร ่มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 30 ปี และในวันที่ 20 มกราคม 2566 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นผู้พัฒนากับ

บริษัทที่ไม่ได้มีความเก่ียวข้องกันอีกจำนวน 10,209.89 ไร ่โดยปัจจุบันบริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ปลูกป่า

ชายเลนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 21,658.19 ไร ่
 

• DITTO และ TEAMG ร่วมทุนตั้งบริษัท ดี ที เอ็กซ์ จำกัด หรือ DTX เพื่อร่วมดำเนินงานโครงการนวัตกรรม

เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดจากความเชี่ยวชาญที่เป็นจุดแข็งของทั้ง DITTO และ TEAMG มาพัฒนาร่วมกัน โดย DTX 

ทำธุรกิจที่เป็น Core Technology ที่เรียกว่า Digital Twin ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท ทั้งสองบริษัทถือหุ้น

เท่ากันในอัตราร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้น 

• วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจ

ให้บริการแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับประกันภัยรถยนต์ในประเทศ

ไทยโดยการจองซื้อหุ้นจำนวน 10 ล้านหุ้นในราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก มูลค่าหุ้น

ละ 3.85 บาท จำนวนเงิน 38.50 ล้านบาท 

รายได้จากการขายและบริการ 
สำหรับปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยสามารถรักษาระดับการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง จากปรับตัวเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 146.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 13% จากการ
วางรากฐานในธุรกิจระบบบริหารจัดการเอกสาร (DMS) และบริษัทได้ขยายงานไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยให้บริการ
ด้านรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ (Cyber Security) โดยปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่ได้ให้ความสำคัญในการ
ลงทุนระบบการป้องกันความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลขององค์กร และรายได้จากการงานรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยี
สำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ ในด้าน โครงการท้องฟ้าจำลอง โครงการพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ และ
โครงการโทรมาตร เพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัวจากปีก่อน 

 
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายและการวัดมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น 
บริษัทได้รับรู้กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งจำนวนในหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์บรษิัทหนึ่ง 
ซึ่งเป็นบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท โดยมีขาดทุนจากเงินลงทุนในปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 3.10 ล้านบาท (สุทธิ
จากภาษีขาดทุน 2.48 ล้านบาท) และมีกำไรจากเงินลงทุนในปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 48.59 ล้านบาท (สุทธิจากภาษี
กำไร 38.87 ล้านบาท 
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ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย เงินเดือนพนักงาน ค่านายหน้า ค่าโฆษณาและ
ส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ค่าเสื่อม
ราคา ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ค่าสาธารณูโภค 
 

ต้นทุนทางการเงิน 
ต้นทุนทางการเงินปรับตัวลดลง จากเงินกู้ยืมที่ลดลงเนื่องจากการจ่ายชำระเงินกู้ระยะสั้นสำหรับงานโครงการต่างๆ  
(Project Finance) ที่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในช่วงต้นโครงการ และจากเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากการระดมทุน
ในการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป 
 

กำไรสุทธิ 
สำหรับปี 2565 มีกำไรสุทธิ 234.75 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 34.07 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มข้ึน 17% ซึ่งกำไร
สุทธิได้รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในหุ้นสามัญ (สุทธิภาษี) ในปี 2565 และปี 2564 จำนวน (2.48) ล้านบาท และ 
38.87 ล้านบาทตามลำดับ  
 

หากคำนวณกำไรสุทธิโดยไม่รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว กำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไร(ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในหุ้นสามัญ เท่ากับ 237.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 47% จากปีก่อน 
สาเหตุหลักมาจาก การบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานได้เร็วกว่ากำหนด จึงทำให้สามารถ
ควบคุมต้นทุนได้เป็นอย่างดี ทำให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
บริษัทสามารถรักษาระดับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าการขยายตัวของธุรกิจได้เป็นอย่างดี 

 
ฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 ณ 31 ธันวาคม 2565  ณ 31 ธันวาคม 2564  เปลี่ยนแปลง 
 ล้านบาท %  ล้านบาท %  ล้านบาท % 

สินทรัพย ์  1,658.31 100%  1,342.90 100%  315.41 23% 

หนี้สิน  390.40 24%  310.01 23%  80.39 26% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  1,267.91 76%  1,032.89 77%  235.02 23% 

 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีสินทรัพย์เป็นจำนวนเงิน 1,658.31 ล้านบาท และ 
1,342.90 ล ้านบาท ตามลำด ับ ซ ึ ่ ง  ณ ส ิ ้นป ี  2565 มี
สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 315.41 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 
23% สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากการ
ดำเนินงาน และเงินลงทุนระยะสั้น 

สินทรัพย ์
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ณ ว ันท ี ่  31  ธ ันวาคม 2565  และ 2564 บร ิษ ัทและบร ิษ ัทย ่อยม ีหน ี ้ ส ิน เป ็นจำนวนเง ิน  390.40  
ล้านบาท และ 310.01 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่ง ณ สิ้นปี 2565 มีหนี้สินเพิ่มขึ้น 80.39 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
เพิ่มขึ้น 26% สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้างานรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยี
สำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ 

 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงิน 1,267.91 ล้าน
บาท และ 1,032.89 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 235.02 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 23% 
จากการ 1) กำไรสะสมท ี ่ เพ ิ ่มข ึ ้นจากผลการดำเน ินงานสำหร ับป ี  2565 เป ็นจำนวนเง ิน 234.75  
ล้านบาท 2) หุ้นเพิ ่มทุนจากการจ่ายปันผลเป็นหุ ้นเป็นจำนวนเงิน 46.69 ล้านบาท และ 3) จ่ายเงินปันผล 
ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา  5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น 
ปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 88 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 48.88 ล้านบาท 

 
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 

  

 

 
 

 

3.78 3.95 

2564 2565

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (หน่วย : เท่า)
Current Ratio (Unit : times)

18.97 
15.64 

2564 2565

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (หน่วย : %)
Return on Assets (Unit : %)

0.30 0.31 

2564 2565

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย : เท่า)
Debt to Equity Ratio : (Unit : times)

29.39 

20.41 

2564 2565

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย : %)
Return on Equity (Unit : %)

หนี้สิน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
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