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ส่วนที ่3 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินที่สําคญั 

 ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 
บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
 ณ 31 ธันวาคม  
  (หน่วย : พนับาท) 

 2561 2560 2559 
 จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % 

สินทรัพย ์       
สินทรัพยห์มุนเวยีน       
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19,342 1.16 39,136 2.20 20,829 1.13 
   เงินลงทุนชัว่คราว – สุทธิ 200,085 11.98 108,586 6.11 133,930 7.29 
   เงินลงทุนระยะยาวท่ีครบกาํหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี 65,000 3.89 75,000 4.22 -  
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน    139,686 8.36 191,940 10.79 201,932 10.99 
   สินคา้คงเหลือ 288,059 17.24 335,529 18.87 432,022 23.51 
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 5,016 0.30 10,658 0.60 21,381 1.16 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 717,189 42.94 760,848 42.79 810,094 44.09 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน       
เงินลงทุนระยะยาว –หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 674,597 40..39 677,270 38.09 631,709 34.38 
เงินลงทุนระยะยาว -อ่ืน 141,058 8.44 191,520 10.77 232,563 12.66 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 387 0.02 387 0.02 387 0.02 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 131,972 7.90 139,819 7.86 151,885 8.27 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 3,043 0.18 5,406 0.30 7,160 0.39 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,150 0.13 2,853 0.16 3,437 0.19 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 953,208 57.06 1,017,255 57.21 1,027,141 55.91 
รวมสินทรัพย ์ 1,670,397 100.00 1,778,103 100.00 1,837,235 100.00 
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  (หน่วย : พนับาท) 

 2561 2560 2559 

 จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น       

หน้ีสินหมุนเวียน       
  เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - - - - - 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 76,013 4.56 80,496 4.53 193,970 10.56 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,098 0.48 5,123 0.29 9,138 0.50 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 84,311 5.05 85,618 4.82 203,108 11.60 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
    หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33,456 2.00 63,569 3.58 45,012 2.45 
    ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 67,400 4.03 91,235 5.13 97,440 5.30 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 100,856 6.04 154,804 8.71 142,452 7.75 
รวมหน้ีสิน 185,167 11.09 240,423 13.52 345,560 18.81 
ส่วนของผูถื้อหุน้       
   ทุนเรือนหุน้        
       ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 96,000 5.75 96,000 5.23 96,000 5.66 
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 325,200 19.47 325,200 17.70 352,200 19.19 
   กาํไรสะสม       
      จดัสรรแลว้       
         สาํรองตามกฎหมาย 9,600 0.57 9,600 0.57 9,600 0.57 
         สาํรองทัว่ไป 2,500 0.15 2,500 0.15 2,500 0.15 
     ยงัไม่จดัสรร 794,176 47.54 720,199 40.50 735,716 40.04 
   องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 257,755 15.43 384,182 21.61 322,659 17.56 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,485,231 88.91 1,537,681 86.48 1,491,675 81.19 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 1,670,397 100.00 1,778,103 100.00 1,837,235 100.00 
มูลค่าหุน้ตามบญัชี(บาท)   16.02  15.54  
จาํนวนหุน้ท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่า(พนัหุน้) 96,000  96,000  96,000  
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากดั (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

                                                   (หน่วย :พนับาท) 
 2561 2560 2559 
 จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % 
รายได ้       
   รายไดจ้ากการขาย 693,630 77.31 959,827 89.42 1,068,288 95.75 
   รายไดอ่ื้น 203,544 22.69 113,564 10.58 47,438 4.25 
รวมรายได ้ 897,174 100.00 1,073,390 100.00 1,115,726 100.00 
ค่าใชจ่้าย       
   ตน้ทุนขาย 594,152 66.22 844,549 78.68 922,835 82.71 
   ค่าใชจ่้ายในการขาย 18,088 2.02 26,930 2.51 22,639 2.03 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 187,384 20.89 214,251 19.96 249,508 22.37 
รวมค่าใชจ่้าย 799,624 89.13 1,085,730 101.15 1,194,982 107.10 
กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 97,550 10.87 (12,340) (1.15) (79,256) (7.10) 
ตน้ทุนทางการเงิน -  - -   
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 97,550 10.87 (12,340) (1.51) (79,256) (7.10) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (1,493) (0.17) (3,177) (0.30) 4,206 0.38 
กาํไรสาํหรับปี 96,057 10.71 (15,517) (1.45) (75,050) (6.73) 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :       
    ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าลงทุนเผื่อขาย 
                                                            -สุทธิจากภาษี 

      รายการใหม่ของหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็น
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย -สุทธิจากภาษี 
    กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์  
                                          ประกนัภยั-สุทธิจากภาษี 

 
(138,116) 

 
6,761 
4,928 

 
(15.39) 

 
0.75 
0.55 

 
61,522 

 
5.73 

 
80,274 

 
 

15,987 

 
7.19 

 
 

1.43 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (30,370) (3.39) 46,005 4.29 21,011 1.88 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน(บาท) 1.00  (0.16)  (0.78)  
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้(พนัหุน้) 96,000  96,000  96,000  
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 
                                                                                                                                                         (หน่วย : พนับาท) 

 2561 2560 2559 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    
   กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 97,550 (12,340) (79,256) 
   ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับสุทธิ 
     จากการกิจกรรมดาํเนินงาน : 

   

      ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 17,060 26,441 30,764 
      (กลบัรายการ)ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (347) 2,482 8,170 
      (กลบัรายการ)ค่าเผื่อจากการรับคืนสินคา้ (340) 120 (4,001) 
      ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ 10,267 (3,655) 13,297 
      (กลบัรายการ)ค่าเผ่ือเงินลงทุนระยะยาว-อ่ืน 225 22 (142) 
      กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาว (151,328) (55,616) (518) 
      ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในระยะยาวอ่ืน (982) (5,726) 127 
      (กาํไร)ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนชัว่คราว 
      กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 
     ขาดทุนจากการโอนเปล่ียนประเภทหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 
     เป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

(188) 
(811) 

(104) 
(408) 

 
385 

(598) 

      รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุน (17,240) (18,957) (17,759) 
      ดอกเบ้ียรับ (10,833) (9,082) (10,439) 
      กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (643) (1,053) (369) 
       ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - 
       (กาํไร)ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน 155 1,456 (2) 
      ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย - - - 
      ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 5,346 13,552 15,307 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน (52,109) (62,483) (45,419) 
การเปล่ียนแปลงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 41,490 9,532 (148,131) 
เงินสดสุทธิไดม้าจากการกิจกรรมดาํเนินงาน (10,619) (52,951) (193,550) 
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                                                                                                                                                         (หน่วย : พนับาท) 

 2561 2560 2559 

 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
   เงินสดรับจากการจ่ายเงินลงทุนชัว่คราว 

 
 

197,505 

 
 

322,161 

 
 

579,337 
   เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (288,005) (296,305) (584,493) 
   เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะยาว (228,767) (9,003) (4,963) 
   เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาว 
   เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

268,510 
1,428 

65,761 
10,726 

14,892 
- 

   เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 139 672 983 
   เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกาํหนด - - 16,000 
   เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกาํหนด (35,000) (39,651) (10,000) 
   เงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกาํหนด 
  เงินปันผลรับจากเงินลงทุน 

75,000 
17,219 

 
18,957 

 
17,759 

   รับดอกเบ้ีย 10,612 9,038 11,351 
   เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (6,634) (11,757) (21,493) 
   เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - (1,025) (2,025) 
  เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 896 1,684 382 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน 12,906 71,258 17,730 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
   เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

 
- 

 
- 

 
- 

   เงินปันผลจ่าย (22,080) - - 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (22,080) - - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ (19,793) 18,307 (175,820) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 39,136 20,829 196,649 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธนัวาคม 19,342 39,136 20,829 
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                                                                                                                                                         (หน่วย : พนับาท) 
 2561 2560 2559 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด    
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด ประกอบดว้ย    
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย-สุทธิจากภาษี  
 
รายการใหม่ของหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย-สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้
การแปลงหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 
เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย                              

(138,116) 
 
 

6,761 
(28,102) 

2,045 
1,557 

61,522 80,274 
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          อตัราส่วนทางการเงิน 
รายการ  2561 2560 2559 

อตัราส่วนสภาพคล่อง     
    อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 8.51 8.89 3.99 
    อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 5.09 4.97 1.86 
 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์     
    อตัราส่วนหมุนของลูกหน้ีการคา้ เท่า 4.18 4.87 6.35 
    ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย วนั 87.25 74.89 57.47 
    อตัราการหมุนของสินทรัพยถ์าวร เท่า 6.39 7.04 6.85 
    อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้ เท่า 7.58 6.15 6.66 
    ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ีย วนั 48.13 59.31 54.82 
    วงจรเงินสด วนั 175.33 131.88 95.49 
    อตัราส่วนหมุนของสินคา้คงเหลือ เท่า 2.68 3.14 3.93 
    ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 136.21 116.30 92.84 
    อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย ์ เท่า 0.52 0.59 0.63 
อตัราส่วนแสดงถงึความเส่ียงจาการกู้ยมื     
    อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.12 0.16 0.23 
    อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั เท่า (0.02) (0.15) (0.31) 
    อตัราจ่ายเงินปันผล % - - - 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร     
    อตัรากาํไรขั้นตน้ % 14.34 12.01 13.62 
    อตัรากาํไรสุทธิ % 13.85 (1.62) (7.03) 
    อตัราผลตอบแทนสินทรัพย ์ % 5.66 (0.68) (4.49) 
    อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้ % 6.36 (1.02) (5.07) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติใหจ่้ายเงินปันผลหุน้ละ 0.25 บาท และนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
ซ่ึงกาํหนดใหมี้ในวนัท่ี 23 เมษายน 2562 
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รายการ  2561 2560 2559 

ข้อมูลต่อหุ้น     
    มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ บาท 1.00 1.00 1.00 
    มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ บาท 15.47 16.02 15.54 
    กาํไรสุทธิต่อหุน้ บาท 1.00 (0.16) (0.78) 
    เงินปันผลต่อหุน้ บาท 0.25 0.23 - 
อตัราการเติบโต     
    สินทรัพยร์วม % (6.06) (3.22) 8.41 
    หน้ีสินรวม % (22.98) (30.43) 54.07 
    รายไดจ้ากการขาย % (27.73) (10.15) 10.49 
    ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน % (12.48) (14.13) 11.00 
    กาํไรสุทธิ % 719.04 (79.32) (654.56) 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ภาพรวม 
เศรษฐกิจโลก  ยงัมีการชะลอตวั จากสงครามการคา้ระหวา่ง สหรัฐอเมริกา และ จีน ทาํใหห้ลายประเทศปรับลดแรงกระตุน้ทาง

การเงินดว้ยการขึ้นอตัราดอกเบ้ีย และมีแนวโนม้การข้ึนอตัราดอกเบ้ียอยา่งต่อเน่ือง ทั้งธนาคารกลางสหรัฐฯ ธนาคารกลางองักฤษ 

รวมถึงอินเดีย  และ ฟิลิปปินส์  โดยเศรษฐกิจของสหรัฐมีแนวโน้มเติบโตน้อยลง สอดคล้องกบัการปรับลดลงของราคานํา้มนั 

รวมถงึเศรษฐกิจจีนก็ได้รับแรงกดดนัจากสงครามการค้าดงักลา่ว 

เศรษฐกิจไทย ประเทศไทยเร่ิมมีสญัญาณภาคการส่งออกท่ีลดลง จากภาวะชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก  และไทยยงัเผชิญ

การตั้งกาํแพงภาษีบนสินคา้ไทย และตดัสิทธ์ิ GSP จากสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นปัจจยัผลลบกบัภาคการส่งออกของไทย ขณะเดียวกนั

ภาคการท่องเท่ียวท่ีมีเหตุการณ์เกิดข้ึนกบันกัท่องเท่ียวจีน ทาํใหภ้าคการท่องเท่ียวเกิดการชะลอตวัในช่วงไตรมาส 3-4 แต่จาก

นโยบายของภาครัฐ คาดวา่จะกลบัสู่ระดบัปกติในปี 2562 เน่ืองจากประเทศไทยยงัคงเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมของนกัท่องเท่ียว

จีน 

ภาพรวมของการดาํเนินงาน  

ในปี 2561 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายสินคา้ จาํนวน  693.63 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 27.73 มีผลกาํไรสุทธิจาํนวน 96.06 

ลา้นบาท ผลกาํไรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 719.04  สินทรัพยร์วม จาํนวน  1,670.40 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 6.06  หน้ีสินรวม จาํนวน 185.17 

ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 22.98  ส่วนของผูถื้อหุน้รวม จาํนวน 1,485.23 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 3.41  ซ่ึงสรุปสาเหตุของการ

เปล่ียนแปลงและการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีสาํคญั 

1.การวเิคราะห์ผลดาํเนินงาน 

รายได้จากการขาย  

ในปี  2561  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขาย จาํนวน   693.63  ลา้นบาท ปี  2560 จาํนวน 959.83  ลา้นบาท ลดลง จาํนวน 

266.20 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 27.73 โดยเกิดจากรายไดจ้ากการขายในประเทศ ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 149.46 ลา้นบาท คิดเป็น

ร้อยละ 19.85  จากสินคา้ เส้ือยดื กางเกง ชุดชั้นใน ชุดวา่ยนํ้า และเคร่ืองหนงั  รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ ลดลงจากปีก่อน 

116.73 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 56.39 
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รายได้อืน่ 
 ในปี 2561 บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้น จาํนวน 203.54 ลา้นบาท ปี 2560 จาํนวน 113.56 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จาํนวน 

89.98 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 79.23  จากกาํไรจากการขายเงินลงทุน เพ่ิมข้ึน  จาํนวน 90.97 ลา้นบาท ดอกเบ้ียรับเพ่ิมข้ึน 1.75 ลา้น
บาท และ เงินปันผลรับลดลง 1.72 ลา้นบาท รายไดอ่ื้นๆ ลดลง 1.02 ลา้นบาท  

ต้นทุนขาย  
ในปี 2561 บริษทัฯ มีตน้ทุนขายคิดเป็นร้อยละ 85.66 ของรายไดจ้ากการขาย เม่ือเทียบปี 2560 คิดเป็นเท่ากบัร้อยละ 

87.99 ลดลงร้อยละ 2.33 เม่ือเทียบกบัปีก่อน จากการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือ  และประสิทธิภาพการผลิต 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  
ในปี 2561 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขาย จาํ นวน 18.09 ลา้นบาท ปี 2560 จาํนวน 26.93 ลา้นบาท  ลดลงจาํนวน 8.84 

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 32.83 จากยอดขายท่ีดลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
ในปี 2561 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการบริหาร จาํนวน 187.16 ลา้นบาท ปี 2560 จาํนวน 213.85 ลา้นบาท ลดลง 26.69 

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12.48  มาจากการบริหารจดัการดา้นบุคคลากร และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 

กาํไรสุทธิ  
ในปี 2561 บริษทั มีกาํไรสุทธิจาํ นวน 96.06 ลา้นบาท ปี 2560 มีผลขาดทุนสุทธิ จาํนวน 15.52 ผลกาํไรเพ่ิมข้ึนจาก ปี

ก่อนจาํนวน 111.58 ลา้นบาท มีกาํไรสุทธิต่อหุน้  1.0 บาท อตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดร้วม เท่ากบัร้อยละ 10.71  

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถอืหุ้น  
                บริษทัฯ มีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ปี 2561 ร้อยละ 6.36 ปีก่อนร้อยละ (1.02) บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึน แต่ในส่วน
ของผูถื้อหุน้ลดลงจากผลกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  
                บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผลการดาํเนินงานและภาวะ
เศรษฐกิจเป็นหลกั ในปี 2561 บริษทัฯ มีผลกาํไรสุทธิ จาํนวน  96.06 ลา้นบาท กาํไรสุทธิต่อหุน้ จาํนวน 1.0 บาท และเม่ือวนัท่ี 26 
กมุภาพนัธ์ 2562  ไดมี้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 เสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้จ่ายปันผล ซ่ึงจ่าย
จากกาํไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 0.25  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  24.0  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักาํไรสุทธิ ร้อยละ 
24.99  และมีกาํหนดจ่ายในวนัท่ี  17 พฤษภาคม 2562 

2. ฐานะการเงิน   
บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี   31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 1,670.40 ลา้นบาท เทียบกบัปีก่อนลดลงจาํนวน  107.71 

ลา้นบาท หรือร้อยละ  6.06 โดยมีสินทรัพยห์มุนเวยีนลดลง จาํนวน 43.66 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนลดลง  64.05 ลา้น
บาท โดยแต่ละรายการเทียบสินทรัพยร์วมประกอบไปดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 1.16  เงิน
ลงทุนชัว่คราว คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 11.98  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนท่ีครบกาํหนดภายใน 1 ปี คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 3.89 ลูกหน้ี
การคา้และลกูหน้ีอ่ืน  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 8.36  สินคา้คงเหลือ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  17.24  เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายคิด
เป็นสดัส่วนร้อยละ  40.39  และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.44  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 7.90 และอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.64 
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สินทรัพย์หมุนเวยีน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวยีน จาํนวน 717.19 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จาํนวน 43.66 ลา้น

บาท ส่วนใหญ่จากลูกหน้ีการคา้ลดลง  และการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือ 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด จาํนวน 19.34 ลา้นบาท ปีก่อน จาํนวน 39.13 ลา้นบาท ลดลง จาํนวน 19.79 ลา้นบาท 

นาํไปลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราว 

เงินลงทุนช่ัวคราว จาํนวน 151.11 ลา้นบาท  ปีก่อน จาํนวน  108.59 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน   จาํนวน 42.52 ลา้นบาท จาก

บริษทัฯ ลงทุนในกองทุนเปิด เพ่ือเป็นการบริหารเงินไวใ้ชจ่้ายหมุนเวียนระยะสั้นและไดผ้ลตอบแทนมากกวา่เงินฝากธนาคาร  

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่  จาํนวน 139.69  ลา้นบาท ปีก่อน  จาํนวน  191.94  ลา้นบาท ลดลง   52.25  ลา้นบาท   

ประกอบดว้ยลกูหน้ีการคา้ จาํนวน 133.86 ลา้นบาท ลกูหน้ีอ่ืน จาํนวน 5.83 ลา้นบาท    ไดรั้บเงินจากลูกหน้ีเม่ือถึงกาํหนดชาํระ 

ลูกหน้ีการคา้รวม ประกอบไปดว้ย ลูกหน้ีท่ียงัไม่ครบกาํหนดจ่ายชาํระ จาํนวน 98.58 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 67.0   ลูกหน้ีท่ีเกิน

กาํหนดชาํ ระไม่เกิน 3 เดือน จาํนวน 33.48 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 22.75  เกิดจากนโยบายการจ่ายชาํระเงินของลูกคา้ไม่ตรงรอบ

การชาํระเงิน และลูกหน้ีคา้งชาํระเกิน 3  เดือนข้ึนไป  จาํนวน 15.08  ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 10.25   และบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ี

สงสยัจะสูญ จาํนวน 13.28 ลา้นบาท  

 สินค้าคงเหลอื  จาํนวน  288.06 ลา้นบาท ปีก่อน จาํนวน 335.53 ลา้นบาท ลดลง จาํนวน 47.47 ลา้นบาท เน่ืองจาก 

บริษทัฯตอ้งบริหารจดัการสินคา้คงเหลือท่ีมีใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

สินคา้คงเหลือ จาํนวน 288.06 ประกอบไปดว้ย วตัถุดิบ จาํนวน 68.43 ลา้นบาท สินคา้ระหวา่งผลิต จาํนวน 19.65 ลา้น

บาท สินคา้สาํเร็จรูป จาํนวน 196.46 ลา้นบาท และวสัดุส้ินเปลือง จาํนวน 3.52 ลา้นบาท และ บริษทัฯ ไดแ้สดงสินคา้คงเหลือในงบ

การเงิน ดว้ยราคาทุนหรือราคาตลาดท่ีตํ่ากวา่ ซ่ึงหากมีสินคา้ท่ีเส่ือมสภาพหรือลา้สมยั บริษทัฯไดมี้การพิจารณาปรับลดมลูค่าของ

สินคา้ตามมาตรฐานการบญัชี 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน จาํ นวน 953.21 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จาํนวน 64.05 

ลา้นบาท จากการปรับมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายลดลง ขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย และโอนเงินลงทุน

ตราสารหน้ีท่ีครบกาํหนดไถ่ถอน ภายใน 1 ปี 

ทีด่ิน อาคาร และอปุกรณ์ สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 131.97 ลา้นบาท ปีก่อน จาํนวน 139.82 ลา้นบาท 

ลดลง 7.85 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการตดัค่าเส่ือมราคา จาํนวน 14.23 ลา้นบาท การซ้ือเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน 6.63 

ลา้นบาท และตดัจาํหน่ายมูลค่าตามบญัชี 0.25 ลา้นบาท 
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หนีสิ้นรวม  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม 185.17 ลา้นบาท เทียบปีก่อนลดลง 55.26 ลา้นบาท หรือร้อยละ 22.98 
ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของ หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี จาํนวน 30.11  ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน  
23.84 ลา้นบาท  

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้ จาํนวน 1,485.23 ลา้นบาท ปีก่อน จาํนวน  1,537.68 ลา้นบาท 
ลดลง  52.45 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.41 เน่ืองจากบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ ในปี 2561 จาํนวน 96.06 ลา้นบาท จ่ายปันผลจากกาํไร
สะสม จาํนวน 22.08 ลา้นบาท และองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนผูถื้อหุน้ลดลง 126.43 ลา้นบาท (ตีราคามูลค่ายติุธรรมเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายสุทธิท่ีลดลง 138.12 ลา้นบาท กาํไรจากการโอนเปล่ียนประเภทตราสารหน้ีจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็น
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 6.76 ลา้นบาท และ บริษทัฯ จึงมีมูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ ณ ส้ินปี 2561 เท่ากบั 15.47 บาท ปีก่อนเท่ากบั 16.02 
บาท ลดลง 0.55 บาท ต่อหุน้ กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั เพ่ิมข้ึน 4.93 ลา้นบาท  

3. ด้านคุณภาพของสินทรัพย์  

ด้านเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย  

บริษทัฯ มีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ทั้งส้ิน 674.60 ลา้นบาท ปีก่อน จาํนวน 677.27 ลา้นบาท ลดลง จาํนวน 2.67 

ลา้นบาท จากผลกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนหลกัทรัพยเ์ผื่อขายลดลงจาํนวน 172.64  ลา้นบาท  ลงทุน

ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายเพ่ิม 149.37 ลา้นบาท หุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นเงินลงทุนดว้ยราคาตลาดของหุน้กู ้ 28.10 ลา้นบาท แต่บริษทัฯ มี

การขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายไปบางส่วนจาํนวน  7.50   ลา้นบาท  บริษทัฯ ไดป้ฎิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 105 

เร่ือง การบญัชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน ทาํใหบ้ริษทัฯ มีกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่เงิน

ลงทุนสุทธิจากภาษีเงินไดซ่ึ้งแสดงอยูใ่นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ จาํนวน 217.28 ลา้นบาท เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง

ของราคาหลกัทรัพยท่ี์ผนัแปรตามผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึงถือเป็นเงินลงทุนท่ีมีคุณภาพของสินทรัพยท่ี์ดีมาก 

นอกจากน้ียงัมีผลตอบแทนในรูปเงินปันผลในอตัราท่ีน่าพอใจและสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร  

ด้านเงินลงทุนระยะยาวอืน่  

บริษทัฯ มีเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน จาํนวน 141.06 ลา้นบาท ปีก่อน จาํนวน 191.52 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 50.46 ลา้นบาท 

จากการโอนเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีครบกาํหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี จาํนวน 65 ลา้นบาท (ไปสินทรัพยห์มุนเวียน) และมีการขาย

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน จาํนวน 0.45 ลา้นบาท  และไดรั้บการจ่ายคืนทุน  จาํนวน 0.14 ลา้น หุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัจาํนวน 

19.65 ลา้นบาท บาท และมีการลงทุนเพ่ิมในตราสารหน้ีจาํนวน 35.0 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดป้ฎิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 

เร่ือง การดอ้ยค่าสาํหรับสินทรัพยส์าํหรับเงินลงทุนในกิจการท่ี ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไดมี้การ

ทบทวนการดอ้ยค่าเงินลงทุนทุกปี ซ่ึงในปี 2561 ดอ้ยค่าเงินลงทุนเพ่ิม จาํนวน 0.22 ลา้นบาท 

นอกจากนั้นหากพิจารณาถึงมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในกลุ่มน้ี จะมีมูลค่าโดยรวมสูงกวา่ราคาทุนท่ีบริษทัฯ ลงทุนไป 

อีกทั้งยงัมีเงินปันผลโดยรวมท่ีไดรั้บสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํธนาคารอีกดว้ย 
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ด้านที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์  
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิในปัจจุบนัมีมูลค่าราคาตลาดสูงกวา่มูลค่าท่ีปรากฏในงบการเงิน ซ่ึงแสดงในราคา  ทุนหกั

ดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม บริษทัไดบ้ริหารสินทรัพยใ์หก่้อใหเ้กิดรายไดท่ี้ดิน อาคารโรงงานบางส่วนมีการใหเ้ช่า สาํหรับ  เคร่ืองจกัร
ส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพในการผลิต เพราะบริษทัมีการซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่มาทดแทน  เคร่ืองจกัรเก่า 
และมีการบาํรุงรักษาดูแลอยูอ่ยา่งสมํ่า เสมอ 

4. สภาพคล่อง  
กระแสเงินสด  
ในปี 2561 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จาํนวน 19.34 ลา้นบาท ปีก่อน จาํนวน  39.14 ลา้นบาท ลดง

จาํนวน 19.79  ลา้นบาท  บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมดาํเนินงาน จาํนวน 10.62  ลา้นบาท จากผลขาดทุนจากการ
ดาํเนินงาน 52.11 ลา้นบาท มีเงินสดไดม้าจากการบริหารสินคา้คงเหลือ จาํนวน 37.20 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้ จาํนวน 24.50 ลา้น
บาท และไดม้าจากสินทรัพยอ่ื์น จาํนวน 5.87 ลา้นบาท  แต่บริษทัฯ จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวพนกังาน ใหเ้งินสดจากกิจกรรม
ดาํเนินงานลดลง 23.08 ลา้นบาท และจ่ายชาํระเจา้หน้ีการคา้ และหน้ีสินอ่ืน จาํนวน 3.01 ลา้นบาท  บริษทัฯ มีกระแสเงินสดไดม้า
จากกิจกรรมการลงทุน จาํนวน  12.91 ลา้นบาท มาจาก การลงทุนในตราสารหน้ีจาํนวน 75.00 ลา้นบาท หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายสุทธิ 
จาํนวน  39.74 ลา้นบาท ไดรั้บเงินปันผลรับจาํนวน 17.22 ลา้นบาท ดอกเบ้ียรับ จาํนวน 10.61 ลา้นบาท จาํหน่ายเงินลงทุนระยะ
ยาวอ่ืน จาํนวน 1.43 ลา้นบาท ไดรั้บคืนทุนเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน จาํนวน 0.14 ลา้นบาท และจากการจาํหน่ายอุปกรณ์จาํนวน 0.90 
ลา้นบาท  แต่บริษทั ลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราวสุทธิ จาํนวน 90.50 ลา้นบาท ซ้ือตราสารหน้ีเพ่ิม จาํนวน 35.0 ลา้นบาท และซ้ือ
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพ่ือใชใ้นการดาํเนินกิจการ จาํนวน 6.63 ลา้นบาท บริษทัฯ มีจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 
0.23 บาท ต่อหุน้ เป็นจาํนวน 22.08 ลา้นบาท  

 ความเพยีงพอของสภาพคล่อง  
บริษทัฯ มีสภาพคล่องท่ีดีจากอตัราส่วนสภาพคล่องในปี 2561 เท่ากบั 8.51 เท่า ปี 2560 เท่ากบั 8.89 เท่า อตัราส่วนสภาพ

คล่องหมุนเร็วปี 2561 เท่ากบั 5.09  เท่า ปี 2560 เท่ากบั 4.97 เท่า โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียงพอต่อการจ่ายเงิน
ปันผลและการจ่ายลงทุนในอนาคต   นอกจากน้ีบริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในอตัราท่ีตํ่ามาก โดยในปี 2561 
เท่ากบั 0.12 เท่า ปี 2560 เท่ากบั 0.16 เท่า ซ่ึงเป็นการแสดงถึงความมัน่คงและความเพียงพอของสภาพคล่องของบริษทั  

แหล่งทีม่าของเงนิทุน  
บริษทัฯ ใชเ้งินทุนในการดาํเนินงานและการลงทุน มาจากเงินรับจากกิจกรรมดาํ เนินงาน และรับจากกิจกรรมลงทุน  ใน

การลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราว ตราสารหน้ี เงินฝากธนาคาร เป็นดอกเบ้ียรับ เงินปันผลรับ บริษทัฯไม่มีหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ีย หน้ีสิน
ของบริษทัฯ ท่ีแสดงในงบการเงินส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอ่ืน หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีและประมาณ การหน้ีสิน
ผลประโยชนพ์นกังาน  

ภาระผูกพนั  
รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28  ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานในอนาคต 
 บริษทัฯ ไดร่้วมกบั บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีเคร่ืองหมายการคา้รับอนุญาตท่ีเป็น 
International Brand  Arrow,  Felix Buhler,  Le coq, Mizuno ,Elle       
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อตัราส่วนทางการเงิน 
2561 2560 2559

อตัราส่วนสภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 8.51           8.89               3.99               
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 5.09           4.97               1.86               

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์

อตัราส่วนหมุนเวียนลกูหนก้ารคา้ เท่า 4.18           4.87               6.35               
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย วนั 87.25         74.89             57.47             
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 2.68           3.14               3.93               
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 136.21       116.30           92.84             
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้ เท่า 7.58           6.15               6.66               
ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ีย วนั 48.13         59.31             54.82             
วงจรเงินสด วนั 175.33       131.88           95.49             
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ เท่า 0.52           0.59               0.63               
อตัราการหมุนของสินทรัพยถ์าวร เท่า 6.39           7.04               6.85               

อตัราส่วนแสดงถึงความเส่ียงจากการกู้ยมื

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.12           0.16               0.23               
อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั เท่า (0.02) (0.15) (0.31)
อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน % 4.26           -                 -                 
อตัราการจ่ายเงินปันผล % 22.99         -                 -                 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร

อตัรากาํไรขั้นตน้ % 14.34         12.01             13.62             
อตัรากาํไรสุทธิ % 13.85         (1.62) (7.03)
อตัราผลตอบแทนสินทรัพย์ % 5.66           (0.68) (4.49)
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 6.36           (1.02) (5.07)

รายการ
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ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
หน่วย : บาท 

รายการที ่ ช่ือบริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบญัชี ค่าสอบบัญชี 

1 บมจ.ประชาอาภรณ์ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ 1,150,000.- 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 1,150,000.- 

 
2. ค่าบริการอืน่ (non audit fee) :   - ไม่มี - 

 
 

3. ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าสอบบญัชีในปี 2561 และ 2560 
          หน่วย : บาท 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2561 ปี 2560 
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3  450,000 390,000 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 700,000 700,000 

รวม 1,150,000 1,090,000 

การตรวจสอบค่าลิขสิทธ์ิ  - - 
การตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน - - 

รวมทั้งส้ิน 1,150,000 1,090,000 
 
 

 


