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ภำพรวมบริษัทฯ และลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

ส่วนที ่1
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Ditto CPM และ SRI ท ำกำรควบรวม
กิจกำรเพ่ือปรับภำพลกัษณ์องคก์ร 

และใช้ช่ือ Ditto
Ditto แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน 

และเพิ่มทนุจดทะเบียน เป็น 200 ลบ. 

กำรเปล่ียนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญ

Ditto บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
SRI บริษัท สยำม รอยลั อินดสัตรี ้จ ำกดั
CPM บริษัท ก๊อปปี ้แมน เรนทอล จ ำกดั

Siam TC บริษัท สยำม ทีซี เทคโนโลยี จ ำกดั

• ก่อตัง้ SRI ด้วยทนุจดทะเบียน 2 ลบ.
• ก่อตัง้ CPM ด้วยทนุจดทะเบียน 2 ลบ.

ก่อตัง้ Siam TC
ด้วยทนุจดทะเบียน 2 ลบ.

ก่อตัง้ Ditto ด้วยทนุจด
ทะเบียน 1 ลบ.

Ditto เร่ิมขยำยไปยงัธุรกิจ
ระบบบริหำรจดักำรเอกสำร

ขยำยไปยงัธุรกิจกำรให้บริกำร
จดัเก็บเอกสำรในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (BPO) โดยเร่ิม
จำกบริกำรสแกนเอกสำร

• ขยำยไปยงัธุรกิจ
Drive-thru และ POS

• ได้รับแตง่ตัง้เป็นตวัแทน
จ ำหนำ่ย ตรำสินค้ำ HME

• ลงนำมในสญัญำโครงกำร
ก่อสร้ำงระบบกำรจดักำร
ขยะเพ่ือผลิตเป็นเชือ้เพลิง
และปุ๋ ยอินทรีย์

2544 2549 2550 2554 2556 2558 2559 2561 25632562

ลงนำมในสญัญำโครงกำรตำ่ง ๆ เชน่
➢ โครงกำรระบบงำนค ำ้ประกนัสินเช่ือ
➢ โครงกำรพฒันำและปรับปรุงระบบ

สำรสนเทศส ำนวนคดี
➢ โครงกำรซือ้เคร่ืองฉำยดำวพร้อม

อปุกรณ์ประกอบ

2564

ลงนำมในสญัญำโครงกำรตำ่ง ๆ เชน่
➢ โครงกำรพฒันำระบบส ำนวนบงัคบัคดี
➢ โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือสนบัสนนุกำรปฏิบตังิำน

บงัคบัคดีผู้ประกนัส ำหรับกำรจดัเก็บส ำนวนคดีและ
เอกสำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

➢ โครงกำรตดิตัง้ระบบเตือนภยัลว่งหน้ำ (Early Warning)
➢ โครงกำรพฒันำระบบตดิตำมสถำนกำรณ์น ำ้ทำงไกล

อตัโนมตัิ

ลงนำมในสญัญำโครงกำร
ดงัตอ่ไปนี ้
➢ โครงกำรซือ้ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์แมข่ำ่ย
➢ โครงกำรก่อสร้ำง

พิพิธภณัฑ์
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ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

ธุรกจิจ ำหน่ำยและให้บริกำรระบบบริหำรจัดกำรเอกสำร
และข้อมูล1

บริหารจัดการ
ระบบงาน

(BPO)

จ าหน่ายระบบบริหาร
จัดการเอกสาร

โครงการระบบ
บริหารจัดการ

เอกสาร

Document and Data Management Solutions

บริการเช่า
เคร่ืองถ่าย
เอกสาร

จ าหน่ายสินค้า
เทคโนโลยีและ
สินค้าอ่ืนๆ

ธุรกจิให้เช่ำ จ ำหน่ำย และให้บริกำรด้ำนเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
เคร่ืองพมิพ์ และสินค้ำเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 3

Document Service & Other Solutions

จ าหน่ายเคร่ือง
ถ่ายเอกสารและ
เคร่ืองพิมพ์

จ าหน่ายหมึก
พิมพ์ กระดาษ 
และอะไหล่

บริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองถ่ายเอกสาร
และเคร่ืองพิมพ์

Technology & Engineering Services

ระบบท้องฟ้าจ าลอง
และพิพิธภัณฑ์

ระบบโทรมาตร ระบบเทคโนโลยี
ภายในอาคาร

ธุรกจิรับเหมำวิศวกรรมด้ำนเทคโนโลยีส ำหรับโครงกำรต่ำง ๆ2

โครงการประเภทอ่ืนๆ
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จัดเก็บในระบบบริหำรจัดกำรเอกสำร
(Document Management Systems) หรือ

ระบบจัดกำรข้อมูลในองค์กร 
(Enterprise Content Management 

หรือ ECM)

1

ออกแบบระบบจัดกำร
เอกสำรและข้อมูลตำม
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

เอกสำรกระดำษ
และข้อมูลประเภทอ่ืนๆ

เช่น ไฟล์ข้อมูล รูปภำพ วีดีโอ

บริหำรจัดกำรข้อมูลตำม 
Workflow โดยระบบบริหำร

จัดกำรเอกสำร

กำรให้บริกำรระบบบริหำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูลอย่ำงครบวงจร (Document and Data management Solution Provider)

ตัวอย่ำงกลุ่มลูกค้ำที่บริษัทให้บริกำรยกระดับกำรท ำงำนให้แก่หน่วยงำนในรูปแบบ Digital Transformation

✓ สะดวกและรวดเร็วในกำรจัดเก็บและค้นหำข้อมูล

✓

พัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูลให้มีควำมถกูต้องและปลอดภยัสูง เชื่อมโยงระบบและข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำน✓

ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้กระดำษ และช่วยลดทรัพยำกรในกำรจัดเกบ็เอกสำร✓

ลดภำระของลูกค้ำทัง้ในด้ำนทรัพยำกรบุคคลและกำรบริหำรงำน

หน่วยงานราชการต่างๆสถาบันการเงนิ องค์กรขนาดใหญ่

ส ำนักงำนศำลยุตธิรรม: 
โครงการพฒันาระบบการจดัท าสารบบ
และส านวนความอิเล็กทรอนิกส์ 
(290 หน่วยงานทัว่ประเทศ)

จัดหาบุคลากรที่มี
ความรู้ความช านาญ

แปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
(Document Digitization)

ส่งมอบหรือใช้งานตาม
กระบวนการท างานที่ก าหนด

จัดหาซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการ
เอกสารให้เหมาะสมกับกระบวนการท างาน

จัดหาอุปกรณ์ในการสแกนเอกสาร
ให้ตรงตามรูปแบบการจัดเก็บ

✓

ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนผ่ำนกำรท ำงำนบนระบบ Online ตอบโจทย์
นโยบำยกำรท ำงำนแบบ WFH (Work From Home) ของแต่ละองค์กร

ส่งมอบผลลัพธ์ของกระบวนกำร
ตำมที่ก ำหนด เช่น กำรบันทึกข้อมูล
ในระบบงำนของลูกค้ำ เป็นต้น หรือ
น ำข้อมูลไปท ำกำรวิเครำะห์ต่อไป

ธุรกิจจ ำหน่ำยและให้บริกำรระบบบริหำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูล
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3) ธุรกิจรับเหมำวิศวกรรมด้ำนเทคโนโลยีส ำหรับโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ

▪ ให้บริกำรทำงวิศวกรรม ออกแบบ จดัหำและตดิตัง้ระบบท้องฟ้ำจ ำลองและพิพิธภณัฑ์ตำ่ง ๆ 
▪ ครอบคลมุตัง้แตร่ะบบฉำยภำพดำว ซึง่เป็นระบบเฉพำะด้ำน ซึง่ต้องใช้ควำมรู้ควำมช ำนำญในกำร

ออกแบบและตดิตัง้ ไปถึงกำรออกแบบก่อสร้ำงและสถำปัตยกรรมอำคำร ภมูิทศัน์ รวมไปถึงกำรจดั
แสดงนิทรรศกำรทำงวิทยำศำสตร์ตำ่ง ๆ

ตัวแทนจ าหน่ายระบบฉายภาพดาว

ระบบท้องฟ้ำจ ำลองและพพิธิภัณฑ์1

▪ ให้บริกำรด้ำนกำรออกแบบ จดัหำ และตดิตัง้ระบบโทรมำตรส ำหรับกำรชลประทำน 
➢ ระบบตรวจวดัสภำพน ำ้ทำงไกลอตัโนมตัใินลุม่แมน่ ำ้ตำ่ง ๆ 
➢ ระบบแจ้งเตือนภยัลว่งหน้ำ (Early Warning) ส ำหรับพืน้ท่ีเส่ียงอทุกภยัหรือดินถลม่ในพืน้ท่ี

ลำดชนัและพืน้ท่ีรำบเชิงเขำ 
▪ ให้บริกำรตัง้แตก่ำรส ำรวจพืน้ท่ี ออกแบบ จดัหำอปุกรณ์ ตดิตัง้สถำนีตรวจวดั ออกแบบและตดิตัง้

ศนูย์ควบคมุ (Control Room) ส ำหรับระบบท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงกำรบ ำรุงรักษำและซอ่มแซมระบบ

ระบบโทรมำตร (Supervisory Control And Data Acquisition หรือ SCADA)2

▪ ให้บริกำรออกแบบ จ ำหนำ่ย และตดิตัง้ระบบเทคโนโลยีภำยในอำคำรตำ่ง ๆ ออกแบบระบบและ
คดัเลือกอปุกรณ์ท่ีเหมำะสมตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ
➢ ระบบห้องประชมุวิดีทศัน์ อปุกรณ์โสตทศันปูกรณ์ (Audio-Visual Equipment) ระบบ

เครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ ระบบควบคมุกำรเข้ำออก (Access Control) และระบบกล้องวงจร
ปิด 

ระบบเทคโนโลยีภำยในอำคำร3

▪ ให้บริกำรโครงกำรประเภทอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบเทคโนโลยีตำ่งๆ 
▪ ให้บริกำรออกแบบระบบควบคมุระบบคดัแยกขยะ และสร้ำงระบบกำรจดักำรขยะเพื่อผลิตเป็น

เชือ้เพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ ยอินทรีย์

โครงกำรประเภทอ่ืนๆ4

โครงการท้องฟ้าจ าลองและพิพิธภัณฑ์ที่บริษัทให้บริการ

2
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2) ธุรกิจให้เช่ำ จ ำหน่ำย และให้บริกำรด้ำนเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เคร่ืองพมิพ์ และสินค้ำเทคโนโลยีอ่ืนๆ

▪ ให้บริกำรเชำ่เคร่ืองถ่ำยเอกสำรส ำหรับหนว่ยงำนรำชกำรและเอกชน และรับผิดชอบในกำร
บ ำรุงรักษำทัง้หมด 
➢ เปล่ียนหมกึพิมพ์ อะไหล ่และซอ่มแซม ชว่ยลดควำมยุง่ยำกในกำรบ ำรุงรักษำให้แก่ลกูค้ำ

▪ เสนอสญัญำเชำ่ตัง้แตร่ะยะสัน้ส ำหรับงำนแสดงสินค้ำ หรืองำนสมัมนำ จนถึงระยะยำว 3-5 ปี 

ตัวอย่างแบรนด์และรูปแบบเคร่ืองถ่ายเอกสารที่บริษัทให้เช่า

ให้บริกำรเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร1

▪ จ ำหนำ่ยเคร่ืองถ่ำยเอกสำรทัง้เคร่ืองใหมแ่ละเคร่ืองใช้งำนแล้วท่ีผำ่นกำรปรับสภำพ
▪ จ ำหนำ่ยเคร่ืองพิมพ์ ท่ีครอบคลมุกำรใช้งำนในส ำนกังำนโดยทัว่ไปจนถึงงำนขนำดใหญ่

ตัวอย่างแบรนด์

จ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำรและเคร่ืองพมิพ์2

ตัวอย่างเคร่ืองถ่ายเอกสารและเคร่ืองพิมพ์ที่บริษัทจ าหน่าย

Production Printer Large Format Printer A4 printer

▪ จ ำหนำ่ยวสัดสุิน้เปลือง ซึง่ได้แก่ กระดำษและหมกึพิมพ์ รวมทัง้อะไหลข่องเคร่ืองพิมพ์และเคร่ือง
ถ่ำยเอกสำรตำ่งๆ

จ ำหน่ำยหมึกพมิพ์ กระดำษ และอะไหล่ส ำหรับเคร่ืองถ่ำยเอกสำรและเคร่ืองพมิพ์3

▪ ให้บริกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรท่ีบริษัทได้ท ำกำรจ ำหนำ่ยให้แก่ลกูค้ำ 
➢ รูปแบบสญัญำให้บริกำรและรูปแบบกำรซอ่มเป็นรำยครัง้

▪ มีหนว่ยงำนให้บริกำรบ ำรุงรักษำเคล่ือนท่ี (Mobile Service Team) มำกกวำ่ 70 คน

ให้บริกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรและเคร่ืองพมิพ์และกำรให้บริกำรอ่ืนๆ4

▪ จ ำหนำ่ยสินค้ำเทคโนโลยีและสินค้ำอ่ืน ๆ
➢ จอภำพแอลอีดี อปุกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือขำ่ย เคร่ืองมือวดัตำ่ง ๆ และระบบ

แสดงผลขนำดใหญ่ (Large Format Display) 
▪ ขยำยธุรกิจไปยงัระบบไดร์ฟทรู (Drive-Thru) และระบบขำยสินค้ำหน้ำร้ำน (POS)

จ ำหน่ำยสินค้ำเทคโนโลยีและสินค้ำอื่นๆ และกำรให้บริกำรอ่ืนๆ5

ตัวแทนจ าหน่ายอุปกรณ์
และระบบ Drive-Thru

ตัวอย่างสินค้าระบบ Drive-Thru และระบบ POS

3
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ควำมหลำกหลำยในกำรประกอบธุรกจิ ส่งผลให้บริษัทมีรำยได้ที่เกดิขึน้อย่ำงต่อเน่ือง อีกทัง้โอกำสในกำรรับรู้รำยได้
ตำมแนวโน้มและกำรเตบิโตของตลำด

ธุรกจิให้เช่ำ จ ำหน่ำย และให้บริกำรด้ำนเคร่ืองถ่ำย
เอกสำร เคร่ืองพมิพ์ และสินค้ำเทคโนโลยีอ่ืนๆ

ธุรกจิให้บริกำรและรับเหมำวิศวกรรมด้ำนเทคโนโลยี
ส ำหรับโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ

▪ ให้บริกำรครบวงจร โดยเร่ิมตัง้แตก่ำรออกแบบ จดัหำผลติภณัฑ์ ติดตัง้ และทดสอบ
จนกระทัง่สง่มอบให้แก่ลกูค้ำ โดยทีมบคุลำกรท่ีมีควำมรู้และควำมสำมำรถเฉพำะทำง

▪ มุ่งเน้นเทคโนโลยใีนรูปแบบ Innovation เฉพาะทาง เช่น 
ระบบท้องฟ้าจ าลอง (เทคโนโลยฉีายภาพข้ันสูง) ระบบแสดงนิทรรศการใน
พิพิธภัณฑ์

▪ รำยได้มีกำรเติบโต ~92% CAGR ในช่วง 3 ปีที่ผำ่นมำ (’61 -’63)

▪ ธุรกิจที่มีควำมตอ่เนื่องและมัน่คงของรำยได้ จำกฐำนลกูค้ำขนำดใหญ่ทัง้ใน
กลุม่ลกูค้ำส ำนกังำนของหนว่ยงำนเอกชนหรือรัฐบำล สถำบนักำรศกึษำตำ่งๆ 
และร้ำนถ่ำยเอกสำรหรือให้บริกำรด้ำนกำรพิมพ์

▪ โอกาสในการเติบโตของธุรกิจ Drive-thru โดยกลุ่มลูกค้าคือกลุ่ม Retail 
Chain ขนาดใหญ่ต่างๆ ซ่ึงปัจจุบันบริษัทได้รับแต่งต้ังเป็นตัวแทน
จ าหน่ายในประเทศไทยเพียงรายเดียวของ HME

▪ รำยได้มีกำรเติบโต ~6% CAGR ในช่วง 3 ปีที่ผำ่นมำ (’61 -’63)

39.0%

30.6% 30.3%

ธุรกจิจ ำหน่ำยและให้บริกำรระบบบริหำรจัดกำรเอกสำรและ
ข้อมูลอย่ำงครบวงจร

▪ บริกำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำรและข้อมลูที่ครบวงจร ยืดหยุน่ ตอบโจทย์ลกูค้ำแตล่ะรำย
▪ สร้ำง eco-system ให้มีประสทิธิภำพมำกขึน้
▪ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยทีี่ก้าวเข้าสู่การท างานในรูปแบบดิจิทัล 

(Digital Transformation) ถอืเป็นโอกาสที่ยิง่ใหญ่ในการเติบโตทางธุรกิจ
▪ รำยได้มีกำรเติบโต ~128% CAGR ในช่วง 3 ปีที่ผำ่นมำ (’61 -’63)

1

2 3
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ตลำดกำรจัดกำรข้อมูลดจิทิลัของประเทศไทย

ขนำดตลำดกำรจัดกำรข้อมูลดจิิทัล (ล้ำนบำท) ปี 2558-2568F ขนำดตลำดกำรจัดกำรข้อมูลดจิิทัล (ล้ำนบำท) จ ำแนกตำมกลุ่มตลำดของประเทศไทย ปี 2558-2568F

ภำพรวมกำรแข่งขันในตลำดกำรจัดกำรข้อมูลดจิทิลั 

หมำยเหต:ุ ขนำดตลำดกำรจดักำรข้อมลูดิจิทลั ประกอบด้วยรำยได้รวมจำกกำรบริกำรซอฟต์แวร์จดักำรเอกสำรและบริกำรสแกนเอกสำร
ที่มำ: ฟรอส์ท แอนด์ ซลัลิวนั  

กำรจัดอันดับบริษัทท่ีมีรำยได้กำรจัดกำรข้อมูลดจิิทัลปี 2563 สูงสุดและเกินกว่ำ 100 ล้ำนบำท 

บริษัท รำยได้ปี 2563 (ล้ำนบำท)
1 Ditto (Thailand) 343.43
2 KDC (Krungthep Document) 108.16
3 SO Next 103.36

โอกำสในกำรเตบิโตอย่ำงก้ำวกระโดดในธุรกจิบริหำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูลอย่ำงครบวงจรจำกแนวโน้มทำงเทคโนโลยี
ที่ก้ำวเข้ำสู่กำรท ำงำนในรูปแบบดจิทิลั (Digital Transformation)
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✓ ทีมบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะทำงจ ำนวนมำกกว่ำ 100 คน ด้วย
ประสบกำรณ์อันยำวนำน สำมำรถจัดกำรและบริหำรโครงกำรอย่ำงครบวงจรและมี
ประสิทธิภำพ

✓ ทีม Business Development ที่คอยติดตำมข้อมูลเทคโนโลยใีหม่ๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ 
เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละรำย

✓ มีตัวอย่ำงผลงำนในอดตีซึ่งเป็นโครงกำรขนำดใหญ่จ ำนวนมำก

ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์

จุดเด่นของบุคลำกร
ภำยในองค์กร

✓ ด ำเนินธุรกิจอย่ำงซื่อตรงและเป็นธรรม เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี และไว้วำงใจซึ่ง
กันและกัน ส่งผลให้เกิดพันธมิตรทำงธุรกิจที่มีกำรด ำเนินงำนร่วมกนัมำเป็น
เวลำนำน

ควำมซื่อตรงและเป็นธรรม

✓ สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว
✓ มองหำโอกำสใหม่ ๆ อยู่เสมอ พร้อมปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมบริกำรเพื่อให้สำมำรถ

รองรับลูกค้ำได้ในทุกช่วงเวลำ

ควำมสำมำรถในกำรปรับตัว

ควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำมำอย่ำงยำวนำน

✓ มุ่งเน้นในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ตัง้แต่ระดับบริหำรจนถงึระดับปฏิบัติกำร
✓ เข้ำใจระบบกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนรำชกำรและเอกชนเป็นอย่ำงดี
✓ สร้ำงควำมม่ันใจว่ำจะสำมำรถเข้ำใจถงึควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงครบถ้วน

ถกูต้อง
✓ โอกำสในกำรสร้ำงฐำนลูกค้ำส ำหรับธุรกิจในอนำคต

คณะผู้บริหำร

นำยฐกร รัตนกมลพร
ประธานกลุ่มบริษัท (รกัษาการ)/ ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร

นำงสำวมัทณำ วิเชียรแก้วมณี
รองประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารดา้นการตลาด

นำงสำวภรกำนต์ รัตนกมลพร
รองประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารดา้นปฏิบติัการ

นำยชัยทัด กุลโชควณิช
รองประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารดา้นการเงิน

นำยชัยยุทธ เอียดแก้ว
รองประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารดา้นการบริการ

บริหำรโดยทมีผู้บริหำรและบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญเฉพำะทำง และสร้ำงควำมสัมพนัธ์อันดีกับลูกค้ำ
มำอย่ำงยำวนำน



ข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงนิ

ส่วนที ่2
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รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร - ประเภทกำรด ำเนินธุรกจิ โครงสร้ำงรำยได้มีกำรแบ่งสัดส่วนอย่ำงเหมำะสม

หน่วย: ล้ำนบำท

302

หน่วย: ร้อยละ
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หน่วย: ล้ำนบำท

ธุรกิจจ ำหน่ำยและให้บริกำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำรและข้อมลู ธุรกิจให้เช่ำ จ ำหน่ำย และให้บริกำรด้ำนเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เคร่ืองพิมพ์ และสนิค้ำเทคโนโลยีตำ่ง ๆ ธุรกิจรับเหมำวิศวกรรมด้ำนเทคโนโลยีส ำหรับโครงกำรตำ่ง ๆ

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร

63.0%

38.7%
30.3%

19.4%

31.2%

30.7%

17.6%
30.1%

39.0%

0%

20%
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ควำมโดดเด่นในผลประกอบกำรและโอกำสเตบิโตในอนำคต
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EBITDA และ EBITDA Margin ก ำไรสุทธิและอัตรำก ำไรสุทธิ
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ก ำไรสทุธิ อตัรำก ำไรสทุธิ

หนว่ย: ล้ำนบำท หนว่ย: ล้ำนบำท

บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรได้อย่ำงต่อเน่ือง โดยมีอัตรำกำรเตบิโตของ EBITDA และก ำไรสุทธิที่แข็งแกร่ง

ควำมโดดเด่นในผลประกอบกำรและโอกำสเตบิโตในอนำคต (ต่อ)
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ฐำนะทำงกำรเงนิ

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ

หนว่ย: ล้ำนบำท

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ROA) อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) อัตรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) อัตรำกำรจ่ำยเงนิปันผล
หน่วย: ร้อยละ หน่วย: ร้อยละ หน่วย: ร้อยละหน่วย: เทำ่
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ควำมโดดเด่นในผลประกอบกำรและโอกำสเตบิโตในอนำคต (ต่อ)
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งำนที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (Backlog Projects)

ธุรกิจจ ำหน่ำยและให้บริกำรระบบบริหำรจัดกำรเอกสำรและช้อมูล และธุรกิจให้เช่ำ จ ำหน่ำย และให้บริกำรด้ำนเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เคร่ืองพมิพ์ และสินค้ำเทคโนโลยีอ่ืนๆ

มูลค่ำโครงกำรทัง้หมด (ล้ำนบำท)
มูลค่ำโครงกำรที่รับรู้แล้ว (ล้ำนบำท)

ณ 31 ธันวำคม 2563
มูลค่ำโครงกำรที่ยงัไม่รับรู้รำยได้ (ล้ำนบำท)

451.76 176.38 275.38

มูลค่ำโครงกำรที่ได้รับค ำสั่งซือ้หรือมีกำรส่งนำมในสัญญำแล้ว แต่ยงัไม่ได้ท ำกำรส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ธุรกิจรับเหมำวิศวกรรมด้ำนเทคโนโลยีส ำหรับโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ

มูลค่ำโครงกำรทัง้หมด (ล้ำนบำท)
มูลค่ำโครงกำรที่รับรู้แล้ว (ล้ำนบำท)

ณ 31 ธันวำคม 2563
มูลค่ำโครงกำรที่ยงัไม่รับรู้รำยได้ (ล้ำนบำท)

409.75 305.95 103.81

มูลค่ำโครงกำรที่ได้รับค ำสั่งซือ้หรือมีกำรส่งนำมในสัญญำแล้ว แต่ยงัไม่ได้ท ำกำรส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

มูลค่ำโครงกำรที่ได้รับค ำส่ังซือ้หรือมีกำรส่งนำมในสัญญำแล้ว ภำยหลังวันที่ 31 ธันวำคม 2563

มูลค่ำโครงกำรทัง้หมด (ล้ำนบำท)

68.45



โอกำสกำรเตบิโตและโครงกำรในอนำคต

ส่วนที ่3
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ตลำดกำรจัดกำรข้อมูลดจิทิลัของประเทศไทย

ขนำดตลำดกำรจัดกำรข้อมูลดจิิทัล (ล้ำนบำท) ปี 2558-2568F ขนำดตลำดกำรจัดกำรข้อมูลดจิิทัล (ล้ำนบำท) จ ำแนกตำมกลุ่มตลำดของประเทศไทย ปี 2558-2568F

ภำพรวมกำรแข่งขันในตลำดกำรจัดกำรข้อมูลดจิทิลั 

หมำยเหต:ุ ขนำดตลำดกำรจดักำรข้อมลูดิจิทลั ประกอบด้วยรำยได้รวมจำกกำรบริกำรซอฟต์แวร์จดักำรเอกสำรและบริกำรสแกนเอกสำร
ที่มำ: ฟรอส์ท แอนด์ ซลัลิวนั  

กำรจัดอันดับบริษัทท่ีมีรำยได้กำรจัดกำรข้อมูลดจิิทัลปี 2563 สูงสุดและเกินกว่ำ 100 ล้ำนบำท 

บริษัท รำยได้ปี 2563 (ล้ำนบำท)
1 Ditto (Thailand) 343.43
2 KDC (Krungthep Document) 108.16
3 SO Next 103.36

โอกำสในกำรเตบิโตอย่ำงก้ำวกระโดดในธุรกจิบริหำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูลอย่ำงครบวงจรจำกแนวโน้มทำงเทคโนโลยี
ที่ก้ำวเข้ำสู่กำรท ำงำนในรูปแบบดจิทิลั (Digital Transformation)
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โครงกำรในอนำคต

▪ กระจำยศูนย์ให้บริกำรให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือ
ให้บริกำรบริหำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูลบนระบบ 
Digital อยำ่งครบวงจร ตอบโจทย์หน่วยงำนทัง้ภำครัฐ
และเอกชนท่ีต้องกำรพัฒนำระบบของทุกศูนย์ทั่ว
ประเทศในเวลำเดียวกนั

▪ ขยำยศนูย์ให้บริกำร 9 แห่ง ในจงัหวดัท่ีส ำคัญในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล ภำคกลำง ภำคเหนือ ภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภำคใต้ เพ่ือกระจำยทีมงำน
และดแูลกำรให้บริกำรให้ครอบคลมุทกุพืน้ท่ี

▪ ลดต้นทนุกำรบริหำรจดักำรจำกส่วนกลำงโดยกำรจ้ำง
งำนบคุลำกรในพืน้ท่ี

▪ เงินลงทนุประมำณ 219 ล้ำนบำท

▪ พฒันำระบบบริหำรจดักำรเอกสำรเพ่ือให้บริกำรบนระบบคลำวด์ ในลกัษณะกำรให้บริกำรในด้ำน
ซอฟต์แวร์ (Software as a Service หรือ SaaS)

▪ เงินลงทนุประมำณ 50 ล้ำนบำท

เพิ่มศักยภาพในการให้บริการกลุ่มลูกค้า
องค์กรขนาดใหญ่ ท่ีมีสาขากระจายอยู่ท่ัว

ประเทศ ท้ังหน่วยงานรัฐต่างๆ สถาบันการเงนิ

ผู้ใช้งานสามารถเข้าถงึระบบบริหารจัดการ
เอกสารจากท่ีใดก็ได้ผ่านระบบคลาวด์ 

ไม่ต้องลงทุนในซอฟต์แวร์
หรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ

จับกลุ่มลูกค้าองค์การขนาดเล็กถงึขนาดกลาง

กระจำยศูนย์ให้บริกำรครอบคลุมทั่วประเทศ 1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเอกสำรส ำหรับให้บริกำรบนระบบคลำวด์2



จุดเด่นส ำหรับกำรลงทุน

ส่วนที ่4
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จุดเด่นส ำหรับกำรลงทนุ

ควำมหลำกหลำยในกำรประกอบธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทมีรำยได้ที่เกิดขึน้อย่ำงต่อเน่ือง 
อีกทัง้โอกำสในกำรรับรู้รำยได้ตำมแนวโน้มและกำรเตบิโตของตลำด

ควำมโดดเด่นในผลประกอบกำรและโอกำสเตบิโตในอนำคต

ให้บริกำรระบบบริหำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูล และบริกำรรับเหมำวศิวกรรมด้ำนเทคโนโลยี
ที่ครบวงจร พร้อมด้วยระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพ

โอกำสในกำรเตบิโตอย่ำงก้ำวกระโดดในธุรกิจบริหำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูลอย่ำงครบวงจร
จำกแนวโน้มทำงเทคโนโลยีที่ก้ำวเข้ำสู่กำรท ำงำนในรูปแบบดจิทิัล (Digital Transformation)

บริหำรโดยทีมผู้บริหำรและบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญเฉพำะทำง และสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำมำอย่ำงยำวนำน

1

2

4

5

3



ภำพรวมกำรเสนอขำยหลักทรัพย์

ส่วนที ่5
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ภำพรวมกำรเสนอขำยหลักทรัพย์

ช่ือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัท ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (ช่ือย่อ : DITTO)

กำรเสนอขำย 80,000,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 18.18 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกและเรียกช ำระแล้วทัง้หมดของบริษัทภำยหลงักำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงนิ

ตลำดรองและกลุ่มอุตสำหกรรม ตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) / เทคโนโลยี

วัตถุประสงค์กำรใช้เงนิ
1) โครงกำรลงทนุเพ่ือขยำยศนูย์กำรให้บริกำรให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ     2) โครงกำรลงทนุพฒันำระบบริหำรจดักำรเอกสำรส ำหรับให้บริกำรบนระบบคลำวด์
3)  ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน

ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำย 
และรับประกันกำรจัดจ ำหน่ำย

 

Sage Capital 

 

ทนุจดทะเบียน 220,000,000 บำท แบง่เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 440,000,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นท่ีตรำไว้ 0.50 บำท 

รำคำเสนอขำยและมูลค่ำ
กำรเสนอขำย

7.50 บำทตอ่หุ้น คดิเป็นมลูคำ่กำรเสนอขำย 600,000,000 บำท

ผู้จัดจ ำหน่ำยและรับประกัน
กำรจ ำหน่ำย
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ก ำหนดกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน และสัดส่วนกำรเสนอขำย

ระยะเวลำโดยประมำณ ก ำหนดกำรที่ส ำคัญ

ประมำณต้นเดือนพฤษภำคม 2564 วนัท่ีท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยวนัแรก

23, 26-27 เมษำยน 2564 ระยะเวลำจองซือ้ส ำหรับนกัลงทนุสถำบนัและนกัลงทนุรำยย่อย

กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน 
และผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท

ประมำณ 20,000,000 หุ้น มลูค่ำประมำณ 150,000,000 บำท

นักลงทนุสถำบัน ประมำณ 35,000,000 หุ้น มลูค่ำประมำณ 262,500,000 บำท

นักลงทนุรำยย่อย ประมำณ 25,000,000 หุ้น มลูค่ำประมำณ 187,500,000 บำท

สัดส่วนกำรเสนอขำย



Thank you


