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ที ่150/2561 

วนัที่  12 พฤศจิกายน 2561 

 

เร่ือง   ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2561  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทั ดีโอดี ไบโอเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอน าส่งค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการส าหรับ  
ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ดงัน้ี  

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
ไตรมำสที่ 3  
ปี 2561 

ไตรมำสที่ 3  
ปี 2560 เพิ่มขึน้ / (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง 

รายไดจ้ากการขาย 157.19 77.29 79.90 103.38% 
รายไดอ่ื้น    0.18 0.34 -0.16 -47.06% 
รำยได้รวม 157.37 77.63 79.74 102.72% 
ตน้ทุนขาย 57.43 31.62 25.81 81.63% 

คา่ใชจ่้ายในการขาย 5.99 3.95 2.04 51.65% 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 18.80 14.07 4.73 33.62% 
ตน้ทุนทางการเงิน 2.13 0.88 1.25 142.05% 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 73.02 27.11 45.91 169.35% 
คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 0.28 0.04 0.24 600.00% 
ก ำไรสุทธิ 72.74 27.07 45.67 168.71% 
อตัราก าไรขั้นตน้  63.46% 59.09% 4.38%  
อตัราก าไรสุทธิ  46.22% 34.87% 11.35%  

1. รายไดจ้ากการขาย 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 จ านวน 157.19 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน
จ านวน 79.90 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 103.38 สาเหตุหลกัมาจากค าสั่งซ้ือต่อเน่ืองจากลูกคา้รายเดิมและรายใหม่  

2. ตน้ทุนขายและอตัราก  าไรขั้นตน้ 

บริษทัฯ มีตน้ทุนขายในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 จ านวน 57.43 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 
25.81 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 81.63 การเพิ่มข้ึนของตน้ทุนขายสอดคลอ้งกบัการเพิ่มข้ึนจ านวนมากของรายไดจ้ากการ



              บริษัท ดโีอด ีไบโอเทค จ ำกดั (มหำชน) 
111 หมู่ที่ 2 ต ำบลท่ำจีน อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวดัสมุทรสำคร 74000 
111 Moo 2  Tambon Thachin,Amphur Muangsamutsakhon,Samutsakhon 74000,Thailand. 

 

 - 2 -  

ขายในงวดน้ี โดยบริษทัฯ มีอตัราก  าไรขั้นตน้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 เท่ากบัร้อยละ 63.46 เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัของปี
ก่อนที่ร้อยละ 59.09  คิดเป็นการเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 4.38โดยอตัราก  าไรขั้นตน้ปรับตวัสูงข้ึนจากการประหยดัต่อขนาดในการ
ผลิต (Economies of Scale) และการควบคุมตน้ทุนการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

3. ค่าใชจ่้ายในการขาย 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 จ านวน 5.99 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน
จ านวน 2.04 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 51.65 สาเหตุหลกัเกิดจากการเพิ่มข้ึนของค่านายหนา้ตามยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน  

4. ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการบริหารในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 จ านวน 18.80 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัของปี
ก่อนจ านวน 4.73 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 33.62 สาเหตุหลกัเกิดจากการเพิ่มข้ึนของค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนักงาน และ
ผูบ้ริหารระดบัสูง ซ่ึงเป็นไปตามการปรับข้ึนเงินเดือนประจ าปี และการเพิ่มข้ึนของต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อรองรับกบั
การขยายงานในอนาคต 

5.      ก  าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

บริษทัฯ มีก  าไรสุทธิในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 จ  านวน 72.74 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 
45.67 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 168.71 โดยมีอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 46.22 เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนที่เท่ากบั
ร้อยละ 34.87 สาเหตุหลกัมาจากผลของยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนมาก และอตัราก  าไรขั้นตน้ท่ีเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคญั ส่งผลให้
บริษทัมีก  าไรสุทธิและอตัราก  าไรสุทธิเพิ่มข้ึนมากเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ฐำนะกำรเงิน  

สินทรัพยร์วมของบริษทั ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 มีจ านวน 1,415.19 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 960.99 ลา้นบาท 
หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 211.57 เม่ือเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีจ  านวน 454.20 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเกิดจากการ
เพิ่มข้ึนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 750.71 ลา้นบาท เน่ืองจากการขายหุน้เพิ่มทุน(IPO) การเพิ่มข้ึนของ
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นจ านวน 17.94 ลา้นบาท การเพิ่มข้ึนของสินคา้คงเหลือจ านวน 7.18 ลา้นบาท การเพิ่มข้ึนของ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จ านวน 7.12 ลา้นบาท และการเพิ่มข้ึนของเงินมดัจ าจ านวน 150 ลา้นบาท เพื่อเขา้ไปศึกษาความ
เป็นไปไดใ้นการเขา้ลงทุนบริษทัแห่งหน่ึง 

หน้ีสินรวมของบริษทั ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 มีจ  านวน 60.74 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 103.94 ลา้นบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 83.58 เม่ือเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีจ  านวน 164.68 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเกิดจากการลดลงของ
เงินปันผลคา้งจ่ายจากการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิส าหรับงวดเกา้เดือนงวดปีก่อน จ านวน 35 ลา้น
บาท  และการลดลงทั้งจ านวนของการจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จ านวน 49.72 ลา้นบาท และการลดลง
ของเจ้าหน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น จ านวน 20.51 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้เน่ืองจากใน
งวดปีก่อนไดรั้บเงินมดัจ าค่าสินคา้จากลูกคา้รายใหม่รายหน่ึงท่ีมีปริมาณการสั่งซ้ือสูงมาก โดยบริษทัไดท้ยอยส่งมอบสินคา้
ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 
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ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทั ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 มีจ านวน 1,354.45 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 1,064.93 ลา้น
บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 367.83 เม่ือเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีจ  านวน 289.52 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจาก
บริษทัมีก  าไรสุทธิในระหว่างงวดเกา้เดือนจ านวน 296.06 ลา้นบาท ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั จ านวน 939.87 ลา้นบาท และ
บริษทัออกหุน้เพิ่มทุนจ านวน 55 ลา้นบาท  

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

  

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
นางสาวศุภมาส อิศรภกัด ี

ประธานกรรมการบริหาร 

บริษทั ดีโอดี ไบโอเทค จ ากดั (มหาชน) 


