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บรษัิท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

THAI OPTICAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 
 
 
ที ่  TOG 2557/22                           
                                           
                 วนัที ่  12  พฤศจกิายน  2557 
                                         
 
เรือ่ง               ขอนําสง่งบการเงนิระหวา่งกาลสําหรับงวด 3 เดอืนและ 9 เดอืน สิน้สดุ 

                     วนัที ่30 กันยายน 2557 และคําอธบิายและบทวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ 

เรยีน               กรรมการและผูจั้ดการตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

สําเนาเรยีน    เลขาธกิาร สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์

 

 

   บริษัท ไทยออพติคอลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ใคร่ขอนําส่งเอกสารประกอบรายงาน         

การดําเนนิงานในชว่งงวด 9 เดอืนแรกของปี 2557 ของบรษัิทฯดังนี ้

 

1)  งบการเงนิระหวา่งกาลสําหรับงวด 3 เดอืนและ 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กันยายน 2557 ของ 

     บรษัิท  ไทยออพตคิอล  กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 

2)  คําอธบิายและบทวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ สําหรับผลการดําเนนิงานสําหรับงวด 3 เดอืนและ  

     9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กันยายน 2557 

3)  สรปุผลการดําเนนิงานของบจ.และรวมของบรษัิทยอ่ย ไตรมาสที ่3 (F45-3) 

        หมายเหต:ุ เปิดเผยทัง้ภาษาไทย และ อังกฤษ 

 

  จงึเรยีนมาเพือ่ทราบเพือ่เผยแพรแ่กผู่ล้งทนุตอ่ไป            

       

                  ขอแสดงความนับถอื 

                                                                       บรษัิท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จํากดั(มหาชน) 

 

 

 

                            _____________________ 

                                                                            (นางพรพรรณ โตะ๊ตระกลู) 
                                                                                      รองกรรมการผูจั้ดการ 
                                                                      
 สํานักเลขานุการบรษัิท 

 โทรศพัท:์  02 - 4400506-7 ตอ่ 112 หรอื 113 

 โทรสาร:   02 - 8620705  
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บรษัิท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

THAI OPTICAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

บรษิทั ไทยออพตคิอล กรุป๊ จ ากดั ( มหาชน ) 

คําอธบิายและบทวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ (MD&A) 

ผลการดําเนนิงานสําหรับไตรมาสที ่3 ปี 2557 งวด 3 เดอืน และ 9 เดอืน 

สิน้สดุวนัที ่30 กันยายน 2557 
 

ภาพรวม 

           ผลประกอบการส าหรบัไตรมาสที ่3 ปี 2557 

 บรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ย มรีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 428.47 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาส

เดยีวกันของปีกอ่น  19.68 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4.81  อันเนือ่งมาจากมลูคา่การขายเลนสพ์ลาสตกิธรรมดา

ทีเ่พิม่ขึน้  และมกํีาไรสุทธ ิ37.82 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน 17.45 ลา้นบาท หรือ 

รอ้ยละ  31.57  เนื่องจากกําไรสทุธปีิก่อนไดร้วมรายไดค้่าสนิไหมธรุกจิจากบรษัิทการประกันภัยหลังหัก

ภาษีแลว้เทา่กับ 9.51 ลา้นบาท และรายไดกํ้าไรจากอัตราแลกเปลีย่น 5.03 ลา้นบาท  

 

ผลประกอบการ งวด 9 เดอืน ปี 2557 

    บรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ย มรีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร  1,376.97ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก

งวดเดยีวกันของปีก่อน 175.64 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 14.62 ซึง่เป็นผลมาจากมูลค่าการขายเลนส์

พลาสตกิธรรมดา เลนสม์ูลค่าเพิม่ เลนสส์ั่งฝนพเิศษ และมกํีาไรจากการดําเนนิงาน 159.16 ลา้นบาท                   

เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวของปีก่อน  41.88 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ  35.71 เนื่องจากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ และ

ตน้ทนุการผลติทีล่ดลงโดยมอีัตรากําไรสทุธเิทา่กับรอ้ยละ 11.56  (อัตรากําไรสทุธขิองไตรมาสเดยีวกันใน

ปีทีแ่ลว้มาเทา่กับรอ้ยละ  9.76) 

      วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

1. รายไดข้องบรษิทัฯ และ บรษิทัยอ่ย จ าแนกตามสายผลติภณัฑ ์(หนว่ย: % ) 

โครงสรา้งรายไดต้ามมูลคา่ ผูผ้ลติ 
ไตรมาส 3  

ปี 2557 

ไตรมาส 3 

ปี 2556 

งวด 9 

เดอืน ปี 

2557 

งวด 9 

เดอืน ปี 

2556 

1. เลนสพ์ลาสตกิ/ 

   พลาสตกิธรรมดา                             

   บรษัิทฯและบรษัิท

ยอ่ย  32 28 

 

29 28 

2. เลนสพ์ลาสตกิมลูคา่เพิม่* บรษัิทฯ  34  37 36 37 

3. เลนสส์ัง่ฝนพเิศษ บรษัิทย่อย  28  29 30 29 

4. เลนสก์ระจก สนิคา้และ 
   บรกิารอืน่ บรษัิทฯและบรษัิทย่อย  6  6 5 6 

รายไดร้วม    100 100  100 100 
            หมายเหต:ุ  *เลนสพ์ลาสตกิมลูคา่เพิม่ ประกอบดว้ย   เลนสบ์างพเิศษ    เลนสเ์ปลีย่นส ี  และเลนสก์ันแรงกระแทกสงู           
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บรษัิท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

THAI OPTICAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

2. ฐานะการเงนิ   

สนิทรัพย ์ณ 30  กันยายน  2557 บรษัิทฯ มสีนิทรัพยร์วม  2,155.73   ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 133.45  

ลา้นบาทจาก ณ สิน้ปี 2556 โดยมสีาเหตหุลักมาจาก 

1. ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่   เพิม่ข ึน้    23.34  ลา้นบาท 

2. สนิคา้คงเหลอื    เพิม่ข ึน้   113.03  ลา้นบาท 

3. ทีด่นิ  อาคาร  และอปุกรณ์  เพิม่ข ึน้     15.13  ลา้นบาท 

 

หนี้สนิ ณ 30  กันยายน 2557  บรษัิทฯ มหีนี้สนิรวม  481.65 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 123.99 ลา้นบาท 

จาก ณ สิน้ปี 2556 โดยมสีาเหตุหลักมาจากเงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 

32.41 ลา้นบาทและ เจา้หนีก้ารคา้ 117.05 ลา้นบาท 

 

สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ 30  กันยายน  2557 มจํีานวน  1,674.08 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 9.45 ลา้นบาท         

จาก ณ สิน้ปี 2556 ซึง่เป็นผลมาจากกําไรสะสมทีย่ังไมไ่ดจั้ดสรร  7.38  ลา้นบาท  และ การได ้        

รับเงนิเพิม่ทนุจากการออก ESOP-W เป็นเงนิ  2.07 ลา้นบาท 

 

3. กระแสเงนิสด 

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป)  สําหรับงวด 9 เดอืนเทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่น 
    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ม.ค. –  ก.ย. 

2557 
ม.ค. –  ก.ย. 

2556 
เปลีย่นแปลง 

เพิม่ข ึน้(ลดลง) 

 
เปลีย่นแปลง 

เพิม่ข ึน้(ลดลง) 
% 

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) 
ในกจิกรรมดําเนนิงาน 248.15 381.04 (132.89) (34.88) 

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) 
ในกจิกรรมการลงทนุ (117.84) (65.81) 52.03 79.06 

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป)  
ในกจิกรรมจัดหาเงนิ (136.98) (225.19) (88.21) (39.17) 

กระแสเงนิสดสทุธเิพิม่ข ึน้
(ลดลง) (6.67) 90.04 (96.71) (107.41) 

 
กระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมการด าเนนิงานของงวด 9  เดอืน จ านวน248.15 ลา้นบาท  
เนือ่งจาก 
1. กําไรจากการดําเนนิงานทีเ่ป็นเงนิสด จํานวน   330.92 ลา้นบาท ซึง่ประกอบดว้ย 
• กําไรสทุธกิอ่นภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลจํานวน 198.06 ลา้นบาท 
• คา่ใชจ้า่ยทีไ่มเ่ป็นเงนิสด จํานวน 132.86 ลา้นบาท (เชน่ สว่นแบง่ขาดทนุจากเงนิลงทนุ  
  1.23 ลา้นบาท ,คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจําหน่าย  116.82 ลา้นบาท, คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู  
  2.33 ลา้นบาท, คา่ปรับลดสนิคา้คงเหลอืเป็นมลูคา่สทุธ ิ 6.89  ลา้นบาท,สํารองผลประโยชน ์
  ระยะยาวของพนักงาน 4.32  ลา้นบาท,) 
2. สนิทรัพยจ์ากการดําเนนิงานเพิม่ขึน้  146.59 ลา้นบาท 
3. หนีส้นิจากการดําเนนิงาน เพิม่ข ึน้ จํานวน 118.18  ลา้นบาท 
4. เงนิสดลดลงจากคา่ใชจ้า่ย  54.36 ลา้นบาท สว่นใหญเ่ป็นคา่ภาษีเงนิได ้
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บรษัิท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

THAI OPTICAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

กระแสเงนิสดใชไ้ปจากกจิกรรมการลงทุนของงวด 9 เดอืน จ านวน 117.84 ลา้นบาท 
เนือ่งจาก 
1. เงนิสดจา่ยในการซือ้ทีด่นิ  อาคารและอปุกรณ์  112.57  ลา้นบาท 
2. เงนิสดจา่ยจากการซือ้สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน  5.43 ลา้นบาท 
 

 
กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ จ านวน 136.98 ลา้นบาท  
เนือ่งจากเงนิปันผลจา่ย 151.78  ลา้นบาท เจา้หนีท้รัสตร์ซีที ลดลง 15.04  ลา้นบาท  

  

4. การวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ 

 

      ความสามารถในการท าก าไร 30-ก.ย.-57 30-ก.ย.-56 

อัตรากําไรขัน้ตน้ (%)  24.22 21.29 

อัตรากําไรสทุธ ิ(%)  11.56 9.76 

ความมปีระสทิธภิาพในการด าเนนิงาน 30-ก.ย.-57 31-ธ.ค.-56 

อัตราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (%)  11.88 9.40 

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย ์(%)  11.94 9.77 

ระยะเวลาเก็บหนีถั้วเฉลีย่(วัน)  61.19 66.71 

อายเุฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอื(วนั)  195.27 197.00 

อายเุฉลีย่ของเจา้หนีก้ารคา้ (วนั)  46.39 32.77 

ความสามารถในสภาพคลอ่ง  30-ก.ย-57 31-ธ.ค.-56 

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่)  0.29 0.21 

 

 

 

 

 


