บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ ป จํ ากัด (มหาชน)
THAI OPTICAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ TOG 2558/06
วันที่ 13 พฤษภาคม 2558
เรื่ อง

ขอนาส่ งงบการเงินระหว่างกาล งวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
พร้อม คาอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
เรี ยน
กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สาเนาเรี ยน เลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
บริ ษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) ขอนาส่ งเอกสารประกอบรายงานผลการดาเนินงาน
ของไตรมาส 1 ปี 2558 ดังนี้
1)

งบการเงินระหว่างกาลสาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ของ
บริ ษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)และบริ ษทั ย่อย

2)

คาอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สาหรับผลการดาเนิ นงานประจาไตรมาส 1/2558

3)

สรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สาหรับไตรมาส 1/2558 (F45-3)

หมายเหตุ: เปิ ดเผยทั้งภาษาไทย และ อังกฤษ
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบเพื่อเผยแพร่ แก่ผลู ้ งทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ ป จากัด(มหาชน)
_____________________
(นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม)
กรรมการผูจ้ ดั การ
สํานักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์: 02 - 4400506-7 ต่อ 112 หรือ 113
โทรสาร: 02 - 8620705
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด ( มหำชน )
คำอธิบำยและบทวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร (MD&A)
ผลกำรดำเนินงำนสำหรับไตรมำส 1 ปี 2558
บริ ษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ขอนาส่งงบการเงินระหว่างกาลงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยโดยขอชี้แจงผลการดาเนินงานดังนี้
บริ ษทั ฯ และ บริ ษทั ย่อย มีรายได้จากการขายและให้บริ การ 464.79 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 19.90
ล้านบาท หรื อร้อยละ 4.11 ซึ่งเป็ นผลมาจากการขายเลนส์พลาสติกมูลค่าเพิ่ม และเลนส์สั่งฝนพิเศษลดลง กาไรจากการดาเนิ นงาน 43.47
ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวของปี ก่อน 23.44 ล้านบาทหรื อร้อยละ 35.04 เนื่ องจากยอดขายที่ ลดลง และต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยมี
อัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 9.35 (อัตรากาไรสุทธิของปี ที่แล้วเท่ากับร้อยละ 13.81)
วิเครำะห์ ผลกำรดำเนินงำน
1. รายได้ของบริ ษทั ฯ และ บริ ษทั ย่อย จาแนกตามสายผลิตภัณฑ์ (หน่วย: % )
โครงสร้ ำงรำยได้ ตำมมูลค่ ำ

ผู้ผลิต

ไตรมำส 1/ 2558

1. เลนส์พลาสติก / พลาสติกธรรมดา
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
34
2. เลนส์พลาสติกมูลค่าเพิ่ม*
บริ ษทั ฯ
31
3. เลนส์สงั่ ฝนพิเศษ
บริ ษทั ย่อย
29
4. เลนส์กระจก สิ นค้าและ บริ การอื่น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
6
รำยได้รวม
100
หมายเหตุ: *เลนส์พลาสติกมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย เลนส์บางพิเศษ เลนส์เปลี่ยนสี และเลนส์กนั แรงกระแทกสู ง

ไตรมำส 1/2557
26
35
33
6
100

2.ฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์ ณ 31 มีนาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม
โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึ้น
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เพิม่ ขึ้น
3. สิ นค้าคงเหลือ
ลดลง
4. สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ้น

2,199.55 ล้านบาท ลดลง 5.61 ล้านบาทจาก ณ 31 ธันวาคม 2557
12.70
4.68
33.27
13.85

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

หนี้ สิน ณ 31 มีนาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินรวม 437.88 ล้านบาท ลดลง 49.08 ล้านบาท จาก ณ 31 ธันวาคม 2557
โดยมีสาเหตุหลักมาจาก เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคาร 15 ล้านบาท เจ้าหนี้ การค้า 39.16 ล้านบาท และสารองผลประโยชน์
ระยะสั้นของพนักงาน 4.93 ล้านบาท แต่มีภาษีเงินได้คา้ งชาระเพิ่มขึ้น 9.14 ล้านบาท
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ 31 มีนาคม 2558 มีจานวน 1,761.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.47 ล้านบาท จาก ณ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ งเป็ น
ผลมาจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร 43.47 ล้านบาท

2/4

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ ป จํ ากัด (มหาชน)
THAI OPTICAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

3.กระแสเงินสด
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ณ 31 มีนาคม 2558 เทียบกับปี ก่อน
(หน่วย : ล้านบาท)

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป)
ในกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป)
ในกิจกรรมกำรลงทุน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป)
ในกิจกรรมจัดหำเงิน
กระแสเงินสดสุ ทธิเพิม่ ขึน้ (ลดลง)

31 มี.ค.2558

31 มี.ค.2557

เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น(ลดลง)

เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
%

58.74

114.12

(55.38)

(48.52)

(30.42)

(59.53)

(29.11)

(48.89)

(15.62)
12.70

(13.67)
40.93

1.96
(28.23)

14.33
(68.97)

กระแสเงินสดได้ มำจำกกิจกรรมกำรดำเนินงำนสิ้นสุด ณ 31 มีนำคม 2558 จำนวน 58.74 ล้ ำนบำท เนื่องจำก
1. กาไรจากการดาเนินงานที่เป็ นเงินสด จานวน 93.23 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย
 กาไรสุทธิ ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจานวน 53.68 ล้านบาท
 ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็ นเงินสด จานวน 39.55 ล้านบาท
2. สิ นทรัพย์จากการดาเนินงานเพิม่ ขึ้น 9.48 ล้านบาท
3. หนี้สินจากการดาเนินงานลดลง จานวน 39.17 ล้านบาท
4. เงินสดลดลงจากค่าใช้จ่าย 5.80 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นภาษีเงินได้
กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมกำรลงทุน สิ้นุสด ณ 31 มีนำคม 2558 จำนวน 30.42 ล้ ำนบำท ประกอบด้ วย
1. เงินสดจ่ายในการซื้อเครื่ องจักร 29.86 ล้านบาท
2. เงินสดจ่ายจากการซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน 0.76 ล้านบาท
กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน สิ้นุสด ณ 31 มีนำคม 2558 จำนวน 15.62 ล้ ำนบำท ประกอบด้ วย
1.ชาระเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร 15 ล้านบาท
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4.การวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน
ความสามารถในการทากาไร

31 มี.ค. 2558

31 มี.ค. 2557

อัตรากําไรขัน
้ ต ้น (%)

20.11

26.3

อัตรากําไรสุทธิ (%)

9.35

13.81

31 มี.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

อัตราผลตอบแทนต่อสว่ นของผู ้ถือหุ ้น (%)

10.29

12.02

ิ ทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสน

10.49

12.11

ระยะเวลาเก็บหนีถ
้ ัวเฉลีย
่ (วัน)

64.99

61.87

ิ ค ้าคงเหลือ(วัน)
อายุเฉลีย
่ ของสน

200.28

204.77

อายุเฉลีย
่ ของเจ ้าหนีก
้ ารค ้า (วัน)

49.27

46.35

31 มี.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

0.25

0.28

ิ ธิภาพในการดาเนินงาน
ความมีประสท

ความสามารถในสภาพคล่อง
ิ ต่อสว่ นของผู ้ถือหุ ้น (เท่า)
อัตราสว่ นหนีส
้ น
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