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ที ่  TOG 2560/01                           
                                           
                         วนัที ่ 15  กมุภาพันธ ์2560 
                                         
 
เรือ่ง             ขอน าสง่งบการเงนิสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2559 และค าอธบิายและบทวเิคราะหข์องฝ่าย

จัดการ 

เรยีน             กรรมการและผูจั้ดการ 

                   ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 

 

 บรษัิท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จ ากัด มหาชน (บรษัิทฯ) ใครข่อน าสง่เอกสารประกอบรายงานการ

ด าเนนิงานของปี 2559 ของบรษัิทฯดังนี ้

 

1) งบการเงนิสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2559 ของบรษัิทไทยออพตคิอล  กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และ

บรษัิทยอ่ย 

2) ค าอธบิายและบทวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนนิงาน สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

3)       สรปุผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย (F45-3) 

 

       หมายเหต:ุ เปิดเผยทัง้ภาษาไทย และ อังกฤษ 

 

 จงึเรยีนมาเพือ่ทราบและโปรดเผยแพรแ่กผู่ล้งทนุตอ่ไป            

       

                  ขอแสดงความนับถอื 

                                                                       บรษัิท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จ ากดั มหาชน 

                         

                                                                            นายธรณ ์ ประจักษ์ธรรม 

                                                                                   กรรมการผูจั้ดการ 

                                                                   
ส านักเลขานุการบรษัิทและกฏหมาย 

 โทรศพัท:์  02 - 4400506-7 ตอ่ 106 หรอื 113 

 โทรสาร:    02 - 8620705  
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บรษิทั ไทยออพตคิอล กรุป๊ จ ำกดั ( มหำชน ) 

ค าอธบิายและบทวเิคราะหข์องฝ่ายการจัดการ (MD&A) 

ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

บรษัิท  ไทยออพตคิอล  กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ขอน าสง่งบการเงนิประจ าปี 2559 ของบรษัิทฯ
และบรษัิทยอ่ย  โดยขอชีแ้จงผลการด าเนนิงานดังนี ้
 
  บรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ย มรีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 1,933.99 ลา้นบาท (รวมของ

บรษัิท โพลซีนั จ ากดั จ านวน 49.19 ลา้นบาท) ซึง่สงูกวา่งวดเดยีวกันของปีกอ่น  110.20  ลา้นบาท หรอื

รอ้ยละ 6.04 ผลประกอบการดังกลา่ว เพิม่ขึน้จากการขายเลนสส์ัง่ฝนพเิศษและบรกิารอืน่  สง่ผลใหม้กี าไร

สทุธ ิ 250.37 ลา้นบาท (รวมสว่นของบรษัิท โพลซีนั จ ากัด 2.49 ลา้นบาท) ซึง่สงูกวา่งวดเดยีวกันของปี

กอ่น 20.73 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 9.03 และมสีว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 2.17 ลา้นบาท (ปีที่

แลว้มผีลขาดทนุจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 0.09 ลา้นบาท) ในขณะเดยีวกันมกีารเพิม่กลยทุธใ์นการจัดท า

สือ่โฆษณา เพือ่สนับสนุนการสง่เสรมิการตลาดและการขาย  มผีลใหค้า่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารสงูขึน้

จากงวดเดยีวกันของปีกอ่น โดยมอีัตราก าไรสทุธเิทา่กับรอ้ยละ 12.95 (อัตราก าไรสทุธขิองปีทีแ่ลว้เทา่กับ

รอ้ยละ 12.59)  

 
      

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

1. รำยไดข้องบรษิทัฯ และ บรษิทัยอ่ย จ ำแนกตำมสำยผลติภณัฑ ์(หนว่ย: % ) 

 

โครงสรำ้งรำยไดต้ำมมูลคำ่ ผูผ้ลติ 

 
ปี 2559 

 
ปี 2558 

 

1. เลนสพ์ลาสตกิ/พลาสตกิธรรมดา                                 บรษัิทฯและบรษัิทย่อย 34 

 

35  

2. เลนสพ์ลาสตกิมลูคา่เพิม่* บรษัิทฯ 31 34  

3. เลนสส์ัง่ฝนพเิศษ บรษัิทย่อย 28 26  

4. เลนสก์ระจก สนิคา้และบรกิารอืน่ บรษัิทฯและบรษัิทย่อย 7 5  

รำยไดร้วม   100 100  
            หมายเหต:ุ  *เลนสพ์ลาสตกิมลูคา่เพิม่ ประกอบดว้ย   เลนสบ์างพเิศษ    เลนสเ์ปลีย่นส ี  และเลนสก์ันแรงกระแทกสงู           

       

2. ฐำนะกำรเงนิ   

 

สนิทรัพย ์ณ 31 ธันวาคม 2559 บรษัิทฯ มสีนิทรัพยร์วม  2,591.31  ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 341.19 ลา้น

บาท จาก ณ สิน้ปี 2558 โดยมสีาเหตหุลักมาจาก 

 

1. ทีด่นิอาคารและอปุกรณ์                       เพิม่ข ึน้    315.74  ลา้นบาท 

2. เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด         เพิม่ข ึน้     45.54   ลา้นบาท 

3. สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่                         เพิม่ข ึน้     22.36   ลา้นบาท 

4. สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญช ี        เพิม่ข ึน้      2.62   ลา้นบาท 

5. เงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม                         เพิม่ข ึน้      1.59   ลา้นบาท 
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6. สนิคา้คงเหลอื     ลดลง      44.22   ลา้นบาท 

7. ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่    ลดลง       3.38   ลา้นบาท 

 

หนี้สนิ ณ 31 ธันวาคม 2559 บรษัิทฯ มหีนี้สนิรวม 735.23 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 284.61 ลา้นบาท จาก 

ณ สิน้ปี 2558 โดยมสีาเหตหุลักมาจาก  

 

1. เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร                   เพิม่ข ึน้  160.09 ลา้นบาท 

2. เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่                    เพิม่ข ึน้   96.15  ลา้นบาท 

3. เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร                  เพิม่ข ึน้   25.83  ลา้นบาท 

4. ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย                              เพิม่ข ึน้    10.95  ลา้นบาท 

5. ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน  เพิม่ขึน้     5.90  ลา้นบาท 

6. เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ยคา้งจา่ย                ลดลง    12.00  ลา้นบาท 

7. ส ารองผลประโยชนร์ะยะสัน้ของพนักงาน    ลดลง      2.31  ลา้นบาท 

 

สว่นของผูถ้ือหุน้ ณ 31 ธันวาคม 2559 มจี านวน 1,856.08 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 56.58 ลา้นบาท         

จาก ณ สิน้ปี 2558 ซึง่เป็นผลจากการจา่ยเงนิปันผล 

 

3. กระแสเงนิสด 

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ณ 31 ธันวาคม 2559 บรษัิทฯ มกีระแสเงนิสดเพิม่ขึน้สทุธ ิ45.53 
ลา้นบาท โดยมกีระแสเงนิสดเปรยีบเทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่นดังนี ้    
                                                                                                  (หน่วย : ลา้นบาท)            

  
2559 

 
2558 เปลีย่นแปลง 

เพิม่ข ึน้(ลดลง) 

 
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ข ึน้(ลดลง) 

% 

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) 
ในกจิกรรมด าเนนิงาน 470.39 377.71 92.68 24.54 

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) 
ในกจิกรรมการลงทนุ (425.95) (128.45) 297.50 231.60 

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป)  
ในกจิกรรมจัดหาเงนิ 1.09 (157.83) (158.92) (100.70) 

กระแสเงนิสดสทุธเิพิม่ข ึน้
(ลดลง) 45.53 91.43 (45.90) (50.20) 

 
กระแสเงนิสดไดม้ำจำกกจิกรรมกำรด ำเนนิงำนสิน้สุด ณ 31 ธนัวำคม 2559 
จ ำนวน  470.39 ลำ้นบำท  เพิม่ข ึน้จำกปีกอ่น 92.68 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 
1. หนีส้นิจากการด าเนนิงาน  เพิม่ข ึน้  128.29 ลา้นบาท 
2. ก าไรจากการด าเนนิงาน  เพิม่ข ึน้    33.89 ลา้นบาท 
3. สนิทรัพยจ์ากการด าเนนิงาน        ลดลง      72.71 ลา้นบาท 
 

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมกำรลงทุน สิน้สุด ณ 31 ธนัวำคม 2559 
จ ำนวน 425.95 ลำ้นบำท เพิม่ข ึน้จำกปีกอ่น 297.50 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 
1. เงนิสดจา่ยในการซือ้เครือ่งจักร เพิม่ข ึน้  316.09 ลา้นบาท  
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กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหำเงนิ สิน้สดุ ณ 31 ธนัวำคม 2559 จ ำนวน 
1.09 ลำ้นบำท เพิม่ข ึน้จำกปีกอ่น 158.92 ลำ้นบำท  
1. เจา้หนีท้รัสตร์ซีที                    เพิม่ข ึน้           188.24 ลา้นบาท 

2. เงนิสดจา่ยเงนิปันผล  เพิม่ข ึน้   42.69 ลา้นบาท 
 

4. กำรวเิครำะหอ์ตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 

 

      ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58 

อัตราก าไรขัน้ตน้ (%)  25.04 23.61 

อัตราก าไรสทุธ ิ(%)  12.95 12.59 

ควำมมปีระสทิธภิำพในกำรด ำเนนิงำน 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58 

อัตราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (%)  13.70 13.06 

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย ์(%)  12.75 12.94 

ระยะเวลาเก็บหนีถั้วเฉลีย่(วนั)  66.69 68.51 

อายเุฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอื(วนั)  197.29 216.80 

อายเุฉลีย่ของเจา้หนีก้ารคา้ (วนั)  56.81 54.71 

ควำมสำมำรถในสภำพคลอ่ง  31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58 

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่)  0.40 0.25 

 
 

 

 

 


