
 

 

ที� ทห.031/2562 

      13  พฤศจิกายน  2562 

เรื�อง  ชี�แจงผลการดาํเนินงานเปลี�ยนแปลงเกินกวา่ร้อยละ 20 สาํหรับไตรมาส 3  ปี 2562 
เรียน กรรมการ และผูจ้ดัการ 
         ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั(มหาชน)  ขอเรียนชี% แจงผลการดาํเนินงานสาํหรับงบการเงินไตรมาส 3  
สิ%นสุด วนัที/ 30  กนัยายน  2562  
 ไตรมาส � ปี 2562  บริษทัฯ มีผลกาํไรสุทธิจาํนวน 2.3 ลา้นบาท ไตรมาส 3 ปี 2561 มีผลขาดทุนสุทธิ
จาํนวน 13.25 ลา้นบาท เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนกาํไรเพิ/มขึ%น เท่ากบัร้อยละ 115.11  

 ผลการดาํเนินงาน สาํหรับไตรมาสที/ 8 สิ%นสุดวนัที/ 30 กนัยายน    
(หน่วย : ลา้นบาท)  

ยอดขาย 

ผลการดาํเนินงาน สําหรับไตรมาสที� �  สิ นสุดวันที� 

�# กนัยายน $%&$ �# กนัยายน $%&' เพิ�มขึ น (ลดลง) 

ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ยอดขายในประเทศ 151.57 85 136.03 92 111.42 

ยอดขายต่างประเทศ 27.59 15 11.84 8 233.02 

รวม 179.16 100 147.87 100 121.16 

� ยอดขายมลูค่า  179.16  ลา้นบาท เทียบกบัปีก่อน เพิ/มขึ%น 8A.2B ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2A.AD  
� ยอดขายในประเทศ AEA.EF ลา้นบาท เทียบกบัปีก่อน เพิ/มขึ%น AE.EG ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ AA.G2 

จาก สินคา้ ยนิูฟอร์ม และผา้ผืน 
� ยอดขายต่างประเทศ 2F.EB ลา้นบาท เทียบกบัปีก่อน เพิ/มขึ%น AE.FE ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 

A88.32 จากคาํสั/งซื%อลกูคา้ประเทศ สหรัฐอเมริกาและเวียดนาม 
� ต้นทุนขาย เทียบยอดขายคิดเป็นร้อยละ FE.2F เทียบปีก่อน ลดลงร้อยละ D.A3 จากการเพิ/ม

ประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจดัการค่าใชจ่้าย  
� รายไดอื้�น  จาํนวน ((.(* ลา้นบาท เทียบกบัปีก่อน ลดลง (.+, ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ (,.,/ จาก 

ปันผลรับที�ลดลง  
 
 
 
 



 

 

 สะสม � เดือน ปี 2562   บริษทัฯ มีผลกาํไรสุทธิจาํนวน 4.56 ลา้นบาท ปี 2561 มีผลขาดทุนสุทธิ 
27.62 ลา้นบาท เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนกาํไรเพิ�มขึ�น เท่ากบัร้อยละ 119.62 

 ผลการดาํเนินงาน  สาํหรับงวดเกา้เดือน สิ%นสุด 30  กนัยายน   
(หน่วย : ลา้นบาท)  

ยอดขาย 

ผลการดาํเนินงาน สําหรับงวดเก้าเดอืน สิ นสุดวันที� 

�# กนัยายน $%&$ �# กนัยายน $%&' เพิ�มขึ น (ลดลง) 

ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ยอดขายในประเทศ GDF.G3 LL 451.56 LB A38.EA 
ยอดขายต่างประเทศ DD.EA 12 55.88 AA AAB.32 

รวม %��.9' 100 507.44 100 '#%.$$ 

� ยอดขายมลูค่า  533.91  ลา้นบาท เทียบกบัปีก่อน เพิ/มขึ%น 2D.GF ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ E.22   
� ยอดขายในประเทศ GDF.GA ลา้นบาท เทียบกบัปีก่อน เพิ/มขึ%น AE.LG ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.51 

จากสินคา้ ยนิูฟอร์ม และ ผา้ผืน 
� ยอดขายต่างประเทศ DD.EA ลา้นบาท เทียบกบัปีก่อน เพิ/มขึ%น A3.D8 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ AB.32 

จากคาํสั/งซื%อลกูคา้ประเทศ สหรัฐอเมริกา และ เวียดนาม 
� ต้นทุนขาย เทียบยอดขายคิดเป็นร้อยละ FF.3B เทียบปีก่อน ลดลงร้อยละ G.GF จากการเพิ/ม

ประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจดัการค่าใชจ่้าย  

ข้อมูลทางการเงนิ     

� บริษทั มีสินทรัพยร์วม จาํนวน A,DGL.BE ลา้นบาท ลดลง 2A.GE ลา้นบาท  จากเงินลงทุนชั/วคราว
ซึ/ งนําไปลงทุนเพิ/มในเงินลงทุนระยะยาวอื/น  โดยบริษทัฯมี เงินลงทุนระยะยาวอื/น  จาํนวน 
2AD.3G ลา้นบาท  เพิ/มขึ%น EG.BL ลา้นบาท จากการลงทุนตราสารหนี% ที/ถือจนครบกาํหนด  

� บริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือ จาํนวน 8A2.AG ลา้นบาท เพิ/มขึ%น 2G.3L ลา้นบาท จาก วตัถุดิบที/เพิ/มขึ%น 
เพื/อเตรียมผลิตและขายตามคาํสั/งซื%อของลกูคา้ 

� บริษทัฯ มีหนี% สินรวม จาํนวน ABE.3F ลา้นบาท เพิ/มขึ%น B.BA ลา้นบาท  จากเจา้หนี%การคา้ 
� ส่วนของผูถื้อหุ้น จาํนวน A,GE8.LL ลา้นบาท ลดลง 8A.8D ลา้นบาท จากเงินปันผลจ่าย และผล

ขาดทุนที/ยงัไม่เกิดขึ%นจากการเปลี/ยนแปลงมลูค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื/อขาย 

 จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

                ขอแสดงความนบัถือ 

  สุนนัท ์ นิยมในธรรม 

                             (นางสุนนัท ์ นิยมในธรรม) 
            กรรมการ 


