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ที�   TOG 2559/02                           
                                           
                 วนัที�   17  กมุภาพันธ ์ 2559 
                                         
 
เรื�อง               ขอนําสงงบการเงนิ่ สนสดุวนัที� ิ& 31 ธันวาคม 2558 และคําอธบิายและบทวเิคราะห ์

    ของฝ่ายจัดการ 
เรยีน               กรรมการและผูจั้ดการตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

สาเนาเรยีน ํ    เลขาธกิาร สานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย์ํ  
 
 
 บรษัิท ไทยออพตคิอลกรุป๊ จํากัด (มหาชน) ใครข่อนําสงเอกสารประกอบ่ รายงานการดําเนนิงาน
ของปี 2558 ของบรษัิทฯดังนี& 
 
1) งบการเงนิสนิ& สดุวนัที� 31 ธันวาคม 2558 ของบรษัิท  ไทยออพตคิอล  กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

และบรษัิทยอ่ย 

2) คําอธบิายและบทวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ สาหรับผลการดําเนนิงานํ ประจําปีสนสดุิ&  

วนัที� 31 ธันวาคม 2558 

3)       สรปุผลการดําเนนิงานของบจ.และรวมของบรษัิทยอ่ย (F45-3)   

       หมายเหต:ุ เปิดเผยทั&งภาษาไทย และ อังกฤษ 

 

 จงึเรยีนมาเพื�อทราบเพื�อเผยแพรแ่กผู่ล้งทนุตอ่ไป            

       

                  ขอแสดงความนับถอื 

                                                                       บรษัิท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จํากดั(มหาชน) 
 
 
                            _____________________ 

                                                                            (นายธรณ์  ประจักษ์ธรรม) 
                                                                                        กรรมการผูจั้ดการ 
                                                                      
 

 

สานักเลขานุการบรษัิทํ  

 โทรศพท์ั :  02 - 4400506-7 ตอ่ 112 หรอื 113 
 โทรสาร:   02 - 8620705  
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บรษิทั ไทยออพตคิอล กรุป๊ จํากดั ( มหาชน ) 

คําอธบิายและบทวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ (MD&A) 
สาหํ รับปี สนสดุวนัที�ิ&  31  ธันวาคม 2558 

 
 
 บรษัิท  ไทยออพตคิอล  กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ขอนําสงงบการเงนิประจําปี ่ 2558 ของบรษัิทและ
บรษัิทยอ่ย  โดยขอชแจงผลการดําเนนิงานดังนี&ี&  
 บรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ย มรีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร  1,823.80 ลา้นบาท ลดลงจากงวด
เดยีวกันของปีกอ่น 7.16  ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 0.39 ซงเป็นผลึ� มาจากมลูคา่การขายเลนสพลาสตกิ์
มลูคา่เพิ�มและเลนสสงฝนพเิศษลดลง์ ั�   และมกํีาไรสทุธ ิ229.64 ลา้นบาท เพิ�มขึ&นจากปีกอ่น  26.35 ลา้น
บาทหรอืรอ้ยละ  12.96 เนื�องจากกําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 10.47 ลา้นบาท กําไรจากการซอหุน้ บรษัิท ื&
โพล ีซน จํากัดั  11.7 ลา้นบาท และคา่ใชจา่ยในการบรหิารลดลง ้ 10.28 ลา้นบาท โดยมอีัตรากําไรสทุธิ
เทา่กับรอ้ยละ    12.59  (อัตรากําไรสทุธขิองปีที�แลว้เทา่กับรอ้ยละ  11.10) 
      

วเิคราะหผ์ลการดาํเนนิงาน 
 

1. รายไดข้องบรษิทัฯ และ บรษิทัยอ่ย จําแนกตามสายผลติภณัฑ ์(หนว่ย: % ) 
 

โครงสรา้งรายไดต้ามมูลคา่ ผูผ้ลติ ปี 2558 ปี 2557 

1. เลนสพลาสตกิ์  / พลาสตกิธรรมดา                               บรษัิทฯและบรษัิทย่อย  35 29 

2. เลนสพลาสตกิมลูคา่เพิ�ม์ * บรษัิทฯ  34  36 

3. เลนสสงฝนพเิศษ์ ั�  บรษัิทย่อย  26  30 

4. เลนสกระจก สนคา้และ   บรกิารอื�น์ ิ  บรษัิทฯและบรษัิทย่อย  5  5 

รายไดร้วม    100 100  
            หมายเหต:ุ  *เลนสพลาสตกิมลูคา่เพิ�ม ประกอบดว้ย   เลนสบางพเิศษ    เลนสเปลี�ยนส   และเลนสกันแรงกระแทกสงู์ ์ ์ ี ์            
          

  
2. ฐานะการเงนิ   

 สนทรัพย์ิ  ณ 31  ธันวาคม  2558 บรษัิทฯ มสีนทรัพย์ิ รวม  2,250.12   ลา้นบาท เพิ�มขึ&น 44.96  ลา้น
บาทจาก ณ สนปี ิ& 2557 โดยมสีาเหตหุลักมาจาก 

1. เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด        เพิ�มขึ&น    91.43  ลา้นบาท 

2. ลกูหนี&การคา้และลกูหนี&อื�น   เพิ�มขึ&น    25.51  ลา้นบาท 
3. สนคา้คงเหลอืิ     ลดลง    55.85  ลา้นบาท 

4. เงนิใหกู้ย้มืระยะสนแกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกันั &  ลดลง   8.89  ลา้นบาท 
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หนี&สนิ ณ 31  ธันวาคม 2558  บรษัิทฯ มหีนี&สนิรวม  450.62 ลา้นบาท ลดลง 36.33 ลา้นบาท จาก 
ณ สนปี ิ& 2557 โดยมสีาเหตหุลักมาจาก  
1. เจา้หนี&การคา้และเจา้หนี&อื�น    ลดลง 68.52 ลา้นบาท 

2. สวนของเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ยคา้งจา่ยที�ถงึกําหนดชาระภายในหนึ�งปี่ ํ  เพิ�มขึ&น 12 ลา้นบาท 

3. เงนิลงทุนในบริษัทย่อยคา้งจ่าย – สุทธจิากสวนที�ถึงกําหนด่ ถึงกําหนดชาระภายในหนึ�งปี ํ
เพิ�มขึ&น 24 ลา้นบาท 

 
สวนของ่ ผูถ้ือหุน้ ณ 31  ธันวาคม  2558 มจํีานวน  1,799.50 ลา้นบาท เพิ�มขึ&น 81.30 ลา้นบาท         
จาก ณ สนปี ิ& 2557 ซงเป็นผลมาจากกําไรึ� สะสมที�ยังไมไ่ดจั้ดสรร  79.30  ลา้นบาท   

 
3. กระแสเงนิสด 

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไป้ )  ณ 31 ธันวาคม  2558  เทยีบกับปีกอ่น 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 

ปี 2558 ปี 2557 
เปลี�ยนแปลง 

เพิ�มขึ&น
(ลดลง) 

 
เปลี�ยนแปลง 

เพิ�มขึ&น 
(ลดลง) 

% 
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไป้ ) 
ในกจิกรรมดําเนนิงาน 377.71 285.61 92.10 32.25 
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไป้ ) 
ในกจิกรรมการลงทนุ (128.45) (159.81) (31.36) (19.62) 
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไป้ )  
ในกจิกรรมจัดหาเงนิ (157.83) (137.63) 20.20 14.67 
กระแสเงนิสดสทุธเิพิ�มขึ&น
(ลดลง) 91.43 (11.83) 103.26 872.86 

 
กระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมการดาํเนนิงานสนสดุิ9  ณ 31 ธนัวาคม 2558 
จํานวน  377.71 ลา้นบาท  เพิ<มขนึจากปีกอ่น 9 92.10 ลา้นบาท เนื<องจาก 
1. สนทรัพยจ์ากการดําเนนิงานิ เพิ�มขึ&น 295.30 ลา้นบาท 
2. หนี&สนจากการดําเนนิงานลดลง จํานวน ิ 193.79 ลา้นบาท 
 
กระแสเงนิสดใชไป้ ในกจิกรรมการลงทนุ สนิ9 สดุ ณ 31  ธนัวาคม 2558  
จํานวน 128.45 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่น 31.36 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
1. เงนิสดจา่ยในการซอบรษัิทยอ่ย ื& 29.80 ลา้นบาท 
2. เงนิสดจา่ยในการซื&อที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 93.64 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่น 64.60 ลา้น

บาท 
 

กระแสเงนิสดใชไปใน้ กจิกรรมจดัหาเงนิ สนิ9 สดุ ณ 31  ธนัวาคม 2558  
จํานวน 157.83 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่น 20.19 ลา้นบาท เนื�องจากเงนิสดจา่ย
คนืเงนิกูย้มืจากธนาคารและเจา้หนี&ทรัสตร์ซีทลดลง ี 22.66 ลา้นบาท 
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4. การวเิคราะหอ์ตัราสวนทางการเงนิ่  
 

      ความสามารถในการทํากาํไร 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

อัตรากําไรขั &นตน้ (%)  23.61 24.22 

อัตรากําไรสทุธ ิ(%)  12.59 11.10 

ความมปีระสทธภิาพในการดาํเนนิงานิ    

อัตราผลตอบแทนตอ่สวนของผูถ้อืหุน้่  (%)  13.06 12.02 

อัตราผลตอบแทนตอ่สนทรัพย์ิ  (%)  12.94 12.11 

ระยะเวลาเก็บหนี&ถัวเฉลี�ย(วนั)  68.51 61.87 

อายเุฉลี�ยของสนคา้คงเหลอืิ (วนั)  216.80 204.77 

อายเุฉลี�ยของเจา้หนี&การคา้ (วนั)  54.71 46.35 

ความสามารถในสภาพคลอ่ง    

อัตราสวนหนี&สน่ ิ ตอ่สวนของผูถ้อืหุน้่  (เทา่)  0.25 0.28 

 
 

 
 
 


