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บมจ. ไทยออพติคอล กรุป - TOG 
“ราคาหุนตอบรับผลกระทบจาก BREXIT มากไป” 
 
สรุปประเด็นสําคัญ
- ราคาหุนตอบรับผลกระทบจาก BREXIT มากไป 

- ไมกังวลตอแนวโนมผลประกอบการไตรมาส 2 

- ปรับราคาเหมาะสมขึ้น หลังงบไตรมาส 1 นาพอใจ 
 

 ราคาหุนตอบรับผลกระทบจาก BREXIT มากไป 
ในชวงที่สัปดาหที่ผานมาราคาหุนปรับตัวลดลงราว 15% เน่ืองจาก ความกังวลตอ
ผลกระทบจากตลาดในยุโรป จากประเด็น BREXIT และความเขาในผิดตอผลกระทบ
ของธุรกิจที่มากเกินไปของตลาดที่เขาใจวาสัดสวนรายไดของ TOG มากกวา 75% 
มากจากยุโรป ซึ่งจากตัวเลขโครงสรางรายไดของ TOG ในไตรมาส 1 ทีผานมา และ
ในป 58 สัดสวนรายไดตลาดในสวนนี้อยูในชวง 35-42% ของรายไดเทานั้น 
นอกจากนี้ จากตัวสินคาของบริษัทที่เปนสินคาจําเปน ทําใหมีผลกระทบจากความผัน
ผวนของเศรษฐกิจนอยกวาสินคาฟ มเฟอยอ่ืนๆ และอีกประเด็นที่นาสนใจคือ ดวยตัว
สินคาที่จับตลาดกลางผานการทําตลาดของ SPECSAVERS ทําใหในเวลาที่ผูบริโภค
มีการลดรายจายลง สัดสวน market share ของสินคาตลาดบนจะลดลงกอน เปด
โอกาสในการทําตลาดของสินคาระดับกลาง – ลางมากกวา สรางการขยายตัวของ 
market share ในตลาดยุโรป  
 

 ไมกังวลตอแนวโนมผลประกอบการไตรมาส 2 
แมวาภาพรวมการสงออกสินคาไทยจะมีความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลก แตดวยแผนการ
ขยายตลาดในอเมริหาเหนือ และคาเงินบาทที่อยูในระดับ 35 บาทตอดอลลาร  ทําให
เราประเมินวาในแงของการสงออกของ TOG มีแนวโนมที่จะขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากป
กอนได ดานความสามารถในการทํากําไรก็มีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากปกอน
เชนเดียวกัน จากการปรับปรุงประสิทธิภาพในดานการผลิต ประเมินกรอบกําไรในชวง
ไตรมาส 2 ชวง 45-50 ลานบาท ถือวาอยูในระดับทีนาพอใจ เพ่ิมข้ึนราว 10-20% 
จากปกอน  
 

 ปรับราคาเหมาะสมขึ้น หลังงบไตรมาส 1 นาพอใจ 
หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ของ TOG ที่ 75 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 35%YoY 
ทําใหเราปรับประมาณการของ TOG ข้ึน โดยประเมินแนวโนมกําไรจาการดําเนินงานป 
59 ที่ 235 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 20%YoY จากรายไดและความสามารถในการกําไรที่
เพ่ิมสูงข้ึน ในระยะยาว ผลดีในสวนของการขยายตลาดในอเมริกาเหนือ, AEC และ
การขยายสายการผลิตใหมบนงบประมาณ 350 ลานบาท ที่เปนระบบ Automation 
มากขึ้น ชวยลดของเสีย และคาใชจายดานพนักงาน เพ่ิมความสามารถในการทํากําไร 
ซึ่งคาดวาสามารถเริ่มดําเนินการไดในชวงตนปหนา เปนปจจัยสรางการขยายตัวใน
ระยะยาวของ TOG ดวยอัตราการจายปนผลที่นาพอใจของ TOG และอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากในประเทศที่อยูในระดับต่ํา ทําใหเราปรับ Target PE ของ TOG ข้ึนจาก 16 
เทาเปน 18 เทา สะทอนความนาสนใจของเงินปนผล ประเมินราคาเหมะาสมของ 
TOG ที่ 8.9 บาทตอหุน มี Upside จากราคาในกระดานที่ 15.5% พรอมการจายปน
ผล Dividend Yield ที่ 6% จากราคาในปจจุบัน เราถึงแนะนํา “ซื้อ”  สําหรับ TOG 
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Net Profit 
(Btm) EPS (Bt) BV (Bt) PER (x) P/BV (x) DPS (Bt)

2016F 235 0.50 3.90 16 1.97 0.46
2015 230 0.48 3.79 13 1.67 0.38
2014 203 0.43 3.62 14 1.66 0.35
2013 154 0.32 3.50 12 1.08 0.28

Source: CGS estimates

Historical Ratings and Forecasts based on Current Price

 

 

ลักษณะการดําเนินธุรกิจ : 
บริษัทประกอบธุรกิจการผลิตและจําหนาย
สินคาประเภทเลนสสายตา ทั้งในแบบกระจก 
และแบบพลาสติกมานานมากกวา 47 ป โดย
บริษัทถือเปนหนึ่งในผูผลิตเลนสสายตาราย
ใหญของโลก เชนเดียวกับบริษัท Hoya 
Lens และ Younger Optic 

 

ขอมูลบริษัทฯ : 
Share O/S 475 ลานหุน 
Par Value 1 บาท 
Mkt. Cap 3,657 ลบ. 
  
Foreign Limit 49.0% 
Foreign Holding 29.91% 
 
การเคลื่อนไหวของราคารายวัน : 

 

Major Shareholders : 
1. SPECSAVERS Asia 25.04% 
2. นายประทีป ประจักษธรรม 8.26% 
3. นายคํารณ ประจักษธรรม 7.50% 
4. นายยศนันท ประจักษธรรม 4.22% 
5. นายธรณ ประจักษธรรม 4.03% 

Analyst   วรายุ วัฒนศิริ        
Tel: 0-2205-7000  Ext. 4406 
 

  แนะนํา               ซื้อ 
Sector อุปโภคบริโภค 
Share Price (24/6/59) 7.70 บาท 
Target Price 59 8.90 บาท 
Upside Gain 15.5%  

บริษัทฯและนักวิเคราะห ไมมีสวนไดเสีย 
หรือเก่ียวของกับบริษัทที่จัดทํารายงานนี้                           

TOG’s CG Scoring 2015:   
 

 
 

 
 

 
 

 

Anti-corruption Progress Indicator 
ระดับ 4 : ไดรับการรับรอง 
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Figure 1 : Revenue Breakdown by Regional 

   

 
 

 
  

Source : Company Data 
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คําชี้แจง   
 1.CG Scoring การเปดเผยผลการสํารวจของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื่องการกํากับดูแลกิจการ 
(Corporate Governance) น้ี เปนการดําเนินการตามนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดย
การสํารวจของ IOD เปนการสํารวจและประเมินจากขอมูลของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาด
หลักทรัพย เอ็มเอไอ ท่ีมีการเปดเผยตอสาธารณะ และเปนขอมูลท่ี
ผูลงทุนทั่วไปสามารถเขาถึงได ดังน้ัน ผลการสํารวจดังกลาวจึงเปน
การนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไมไดเปนการ
ประเมินการปฏิบัติ และมิไดมีการใชขอมูลภายในในการประเมิน 
       อน่ึง ผลการสํารวจดังกลาว เปนผลการสํารวจ ณ วันที่ปรากฏ
ในรายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยเทาน้ัน 
ดังน้ัน ผลการสํารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงไดภายหลังวันดังกลาว 
ท้ังน้ี บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) มิไดยืนยันหรือ
รับรองถึงความถูกตองของผลการสํารวจดังกลาวแตอยางใด 
2. Anti-corruption Progress Indicator  การประเมินบริษัท
จดทะเบียนไทยดวยตัวช้ีวัดดานความคืบหนาในเรื่องการปองกัน
การมีสวนเก่ียวของกับคอรรัปชันโดยสถาบันไทยพัฒน เปนหน่ึงใน
แผนดําเนินงานของ ก.ล.ต. ตามแผนพัฒนาความยั่งยืน ท่ีเนนให
บริษัทมีแนวปฏิบัติท่ีดีดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม
และมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมท้ังมีแนวปฏิบัติเพ่ือตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง เปนตนแบบใหภาคธุรกิจท่ีเก่ียวของได
ปฏิบัติตามตอไป 
 
Source : IOD , สถาบันไทยพัฒน 
 

 
1.CG Scoring 
ชวงคะแนน           สัญญาลักษณ           ความหมาย 
90-100                           ดีเลิศ  
80-89                                        ดีมาก 
70-79                                    ดี 
60-69                                      ดีพอใช 
50-59                                       ผาน 
ต่ํากวา 50          No Logo Given     N/A 
 
2. Anti-corruption Progress Indicator   
ระดับที่ 1 มีนโยบาย (Committed) : มีคํามั่นหรือมติคณะกรรมการในเรื่องการ
ดําเนินธุรกิจท่ีจะไมมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตและการดูแลใหบริษัทปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
ระดับที่ 2 ประกาศเจตนารมณ (Declared) : มีการประกาศเจตนารมณเขาเปนแนว
รวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) หรือโครงการตอตาน
ทุจริตท่ีกําหนดใหองคกรตองมีกระบวนการในทํานองเดียวกัน 
ระดับที่ 3 มีมาตรการปองกัน (Established) : มีมาตรการปองกัน การประเมิน
ความเสี่ยง การสื่อสารและฝกอบรมแกพนักงาน รวมท้ังการดูแลใหมีการดําเนินการและ
การทบทวนความเหมาะสมของมาตรการอยางสม่ําเสมอ 
ระดับที่ 4 ไดรับการรับรอง (Certified) : มีการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ใหใหความเห็นชอบ และไดรับการรับรอง
หรือผานการตรวจสอบเพื่อใหความเชื่อมั่นอยางเปนอิสระจากหนวยงานภายนอก (เชน 
CAC) 
ระดับที่ 5 ขยายผลสูผูที่เก่ียวของ (Extended) : มีการขยายผลการดําเนิน
นโยบายตอตานการทุจริตสูผูท่ีเก่ียวของในหวงโซธุรกิจ และการเปดเผยขอมลูท่ี
เก่ียวกับกรณีทุจริตท่ีเกิดขึ้น 
เปดเผยบางแตไมมีนโยบายที่ชัดเจน  
ไมเปดเผยหรือไมมีนโยบาย 
 
 

 


