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แนะนํา

ซื้อ

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

สรุปประเด็นสําคัญ
- ราคาหุนตอบรับผลกระทบจาก BREXIT มากไป
- ไมกังวลตอแนวโนมผลประกอบการไตรมาส 2

ลักษณะการดําเนินธุรกิจ :

บริ ษั ทประกอบธุ รกิจการผลิตและจํ าหน าย
สินคาประเภทเลนสสายตา ทั้งในแบบกระจก
และแบบพลาสติกมานานมากกวา 47 ป โดย
บริษัทถือเปนหนึ่งในผูผลิตเลนสสายตาราย
ใหญ ของโลก เช นเดี ยวกั บบริ ษั ท Hoya
Lens และ Younger Optic
ขอมูลบริษัทฯ :
Share O/S
Par Value
Mkt. Cap

บมจ. ไทยออพติคอล กรุป - TOG
“ราคาหุนตอบรับผลกระทบจาก BREXIT มากไป”

475 ลานหุน
1 บาท
3,657 ลบ.

Foreign Limit
Foreign Holding

49.0%
29.91%

การเคลื่อนไหวของราคารายวัน :

Quaterly Result

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%

- ปรับราคาเหมาะสมขึ้น หลังงบไตรมาส 1 นาพอใจ



ราคาหุนตอบรับผลกระทบจาก BREXIT มากไป



ไมกังวลตอแนวโนมผลประกอบการไตรมาส 2



ปรับราคาเหมาะสมขึ้น หลังงบไตรมาส 1 นาพอใจ

ในชวงที่สัปดาหที่ผานมาราคาหุนปรับตัวลดลงราว 15% เนื่องจาก ความกังวลตอ
ผลกระทบจากตลาดในยุโรป จากประเด็น BREXIT และความเขาในผิดตอผลกระทบ
ของธุรกิจที่มากเกินไปของตลาดที่เขาใจวาสัดสวนรายไดของ TOG มากกวา 75%
มากจากยุโรป ซึ่งจากตัวเลขโครงสรางรายไดของ TOG ในไตรมาส 1 ทีผานมา และ
ในป 58 สั ด ส ว นรายได ต ลาดในส ว นนี้ อ ยู ใ นช ว ง 35-42%
ของรายได เ ท า นั้ น
นอกจากนี้ จากตัวสินคาของบริษัทที่เปนสินคาจําเปน ทําใหมีผลกระทบจากความผัน
ผวนของเศรษฐกิจนอยกวาสินคาฟมเฟอยอื่นๆ และอีกประเด็นที่นาสนใจคือ ดวยตัว
สินคาที่จับตลาดกลางผานการทําตลาดของ SPECSAVERS ทําใหในเวลาที่ผูบริโภค
มีการลดรายจายลง สัดสวน market share ของสินคาตลาดบนจะลดลงกอน เปด
โอกาสในการทําตลาดของสินคาระดับกลาง – ลางมากกวา สรางการขยายตัวของ
market share ในตลาดยุโรป
แมวาภาพรวมการสงออกสินคาไทยจะมีความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลก แตดวยแผนการ
ขยายตลาดในอเมริหาเหนือ และคาเงินบาทที่อยูในระดับ 35 บาทตอดอลลาร ทําให
เราประเมินวาในแงของการสงออกของ TOG มีแนวโนมที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป
ก อ นได ด า นความสามารถในการทํ า กํ า ไรก็ มี แ นวโน ม ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น จากป ก อ น
เชนเดียวกัน จากการปรับปรุงประสิทธิภาพในดานการผลิต ประเมินกรอบกําไรในชวง
ไตรมาส 2 ชว ง 45-50 ลานบาท ถือวาอยูในระดับทีนาพอใจ เพิ่มขึ้นราว 10-20%
จากปกอน
หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ของ TOG ที่ 75 ลานบาท เพิ่มขึ้น 35%YoY
ทําใหเราปรับประมาณการของ TOG ขึ้น โดยประเมินแนวโนมกําไรจาการดําเนินงานป
59 ที่ 235 ลานบาท เพิ่มขึ้น 20%YoY จากรายไดและความสามารถในการกําไรที่
เพิ่มสูงขึ้น ในระยะยาว ผลดีในสวนของการขยายตลาดในอเมริกาเหนือ, AEC และ
การขยายสายการผลิตใหมบนงบประมาณ 350 ลานบาท ที่เปนระบบ Automation
มากขึ้น ชวยลดของเสีย และคาใชจายดานพนักงาน เพิ่มความสามารถในการทํากําไร
ซึ่งคาดวาสามารถเริ่มดําเนินการไดในชวงตนปหนา เปนปจ จัยสรางการขยายตัวใน
ระยะยาวของ TOG ดวยอัตราการจายปนผลที่นาพอใจของ TOG และอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากในประเทศที่อยูในระดับต่ํา ทําใหเราปรับ Target PE ของ TOG ขึ้นจาก 16
เท า เป น 18 เท า สะท อนความน า สนใจของเงิ นป น ผล ประเมิ นราคาเหมะาสมของ
TOG ที่ 8.9 บาทตอหุน มี Upside จากราคาในกระดานที่ 15.5% พรอมการจายปน
ผล Dividend Yield ที่ 6% จากราคาในปจจุบัน เราถึงแนะนํา “ซื้อ” สําหรับ TOG

Analyst

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

บริษัทฯและนักวิเคราะห ไมมีสวนไดเสีย
หรือเกี่ยวของกับบริษัทที่จัดทํารายงานนี้

TOG’s CG Scoring 2015:
Anti-corruption Progress Indicator

ระดับ 4 : ไดรับการรับรอง

Historical Ratings and Forecasts based on Current Price
Net Profit
(Btm)
2016F
235
2015
230
2014
203
2013
154
Source: CGS estimates

EPS (Bt)

BV (Bt)

PER (x)

P/BV (x)

DPS (Bt)

0.50
0.48
0.43
0.32

3.90
3.79
3.62
3.50

16
13
14
12

1.97
1.67
1.66
1.08

0.46
0.38
0.35
0.28

รายงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขอมูลและบทความการวิเคราะห โดยใชขอมูลและขาวสารตางๆ ที่ไดรับการเผยแพรตอสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัทตางๆมาประกอบและไดพยายาม
ตรวจสอบ ความถูกตองอยางระมัดระวัง แตก็ไมสามารถยืนยันความถูกตองไดอยางสมบูรณการวิเคราะหในรายงานฉบับนี้ไดพยายาม ยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะหทางดานปจจัยพื้นฐานมาเปนบทสรุปและขอเสนอแนะ โดยมิไดเจตนาที่
จะนําไปสูการชี้นํา แตอยางใดซึ่งขอเสนอแนะเหลานี้ เปนขอคิดเห็นของนักวิเคราะห ซึ่งบริษัทฯ ไมจําเปนตองเห็นดวยกับขอคิดเห็น ดังกลาวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผูใชรายงานฉบับนี้ควรใชวิจารณญาณสวนตัวประกอบดวย
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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) นี้ เปนการดําเนินการตามนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดย
การสํารวจของ IOD เปนการสํารวจและประเมินจากขอมูลของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาด
หลักทรัพย เอ็มเอไอ ที่มีการเปดเผยตอสาธารณะ และเปนขอมูลที่
ผูลงทุนทั่วไปสามารถเขาถึงได ดังนั้น ผลการสํารวจดังกลาวจึงเปน
การนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก
โดยไมไดเปนการ
ประเมินการปฏิบัติ และมิไดมีการใชขอมูลภายในในการประเมิน
อนึ่ง ผลการสํารวจดังกลาว เปนผลการสํารวจ ณ วันที่ปรากฏ
ในรายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยเทานั้น
ดังนั้น
ผลการสํารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงไดภายหลังวันดังกลาว
ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) มิไดยืนยันหรือ
รับรองถึงความถูกตองของผลการสํารวจดังกลาวแตอยางใด
2. Anti-corruption Progress Indicator การประเมินบริษัท
จดทะเบียนไทยดวยตัวชี้วัดดานความคืบหนาในเรื่องการปองกัน
การมีสวนเกี่ยวของกับคอรรัปชันโดยสถาบันไทยพัฒน เปนหนึ่งใน
แผนดําเนินงานของ ก.ล.ต. ตามแผนพัฒนาความยั่งยืน ที่เนนให
บริษัทมีแนวปฏิบัติที่ดีดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม
และมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีแนวปฏิบัติเพื่อตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง เปนตนแบบใหภาคธุรกิจที่เกี่ยวของได
ปฏิบัติตามตอไป

Source : IOD , สถาบันไทยพัฒน

1.CG Scoring
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2. Anti-corruption Progress Indicator
ระดับที่ 1 มีนโยบาย (Committed) : มีคํามั่นหรือมติคณะกรรมการในเรื่องการ
ดําเนินธุรกิจที่จะไมมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตและการดูแลใหบริษัทปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ระดับที่ 2 ประกาศเจตนารมณ (Declared) : มีการประกาศเจตนารมณเขาเปนแนว
รวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) หรือโครงการตอตาน
ทุจริตที่กําหนดใหองคกรตองมีกระบวนการในทํานองเดียวกัน
ระดับที่ 3 มีมาตรการปองกัน (Established) : มีมาตรการปองกัน การประเมิน
ความเสี่ยง การสื่อสารและฝกอบรมแกพนักงาน รวมทั้งการดูแลใหมีการดําเนินการและ
การทบทวนความเหมาะสมของมาตรการอยางสม่ําเสมอ
ระดับที่ 4 ไดรับการรับรอง (Certified) : มีการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีที่สํานักงาน ก.ล.ต. ใหใหความเห็นชอบ และไดรับการรับรอง
หรือผานการตรวจสอบเพื่อใหความเชื่อมั่นอยางเปนอิสระจากหนวยงานภายนอก (เชน
CAC)
ระดับที่ 5 ขยายผลสูผูที่เกี่ยวของ (Extended) : มีการขยายผลการดําเนิน
นโยบายตอตานการทุจริตสูผูที่เกี่ยวของในหวงโซธุรกิจ และการเปดเผยขอมูลที่
เกี่ยวกับกรณีทุจริตที่เกิดขึ้น
เปดเผยบางแตไมมีนโยบายที่ชัดเจน
ไมเปดเผยหรือไมมีนโยบาย

รายงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขอมูลและบทความการวิเคราะห โดยใชขอมูลและขาวสารตางๆ ที่ไดรับการเผยแพรตอสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัทตางๆมาประกอบและไดพยายาม
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ที่จะนําไปสูการชี้นํา แตอยางใดซึ่งขอเสนอแนะเหลานี้ เปนขอคิดเห็นของนักวิเคราะห ซึ่งบริษัทฯ ไมจําเปนตองเห็นดวยกับขอคิดเห็น ดังกลาวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผูใชรายงานฉบับนี้ควรใชวิจารณญาณสวนตัวประกอบดวย

3

