
                     

1 / 4 
 

บรษัิท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

THAI OPTICAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

ท่ี   TOG 2558/06                                                           
                 วนัท่ี   13  พฤษภาคม  2558 
                                         
เร่ือง                ขอน าส่งงบการเงินระหวา่งกาล งวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
                        พร้อม ค าอธิบายและบทวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ 
เรียน                กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ส าเนาเรียน      เลขาธิการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์
 

         บริษทั ไทยออพติคอล  กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ขอน าส่งเอกสารประกอบรายงานผลการด าเนินงาน 

ของไตรมาส 1 ปี 2558 ดงัน้ี 

1) งบการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวด 3  เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ของ 

 บริษทั  ไทยออพติคอล  กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)และบริษทัยอ่ย 

2) ค าอธิบายและบทวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 1/2558 

3)           สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส าหรับไตรมาส 1/2558 (F45-3) 

 

       หมายเหตุ: เปิดเผยทั้งภาษาไทย และ องักฤษ 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบเพื่อเผยแพร่แก่ผูล้งทุนต่อไป            

       

                  ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                    บริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 

 

                             _____________________ 
                                                                                 (นายธรณ์   ประจกัษธ์รรม) 
                                                                                                               กรรมการผูจ้ดัการ 

                                                                      
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 

  บริษัท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จ ำกดั ( มหำชน ) 
ค ำอธิบำยและบทวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร (MD&A) 

ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2558 

 
 บริษทั  ไทยออพติคอล  กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ขอน าส่งงบการเงินระหวา่งกาลงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  31  มีนาคม 2558 ของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยโดยขอช้ีแจงผลการด าเนินงานดงัน้ี 
 
 บริษทัฯ และ บริษทัย่อย มีรายไดจ้ากการขายและให้บริการ  464.79 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 19.90               
ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.11 ซ่ึงเป็นผลมาจากการขายเลนส์พลาสติกมูลค่าเพ่ิม  และเลนส์สั่งฝนพิเศษลดลง  ก าไรจากการด าเนินงาน 43.47  
ลา้นบาท  ลดลงจากงวดเดียวของปีก่อน  23.44 ลา้นบาทหรือร้อยละ  35.04 เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลง และตน้ทุนการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน โดยมี
อตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ   9.35  (อตัราก าไรสุทธิของปีท่ีแลว้เท่ากบัร้อยละ  13.81) 
      

วเิครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 

1. รายไดข้องบริษทัฯ และ บริษทัยอ่ย จ าแนกตามสายผลิตภณัฑ ์(หน่วย: % ) 

โครงสร้ำงรำยได้ตำมมูลค่ำ ผู้ผลติ ไตรมำส 1/ 2558 ไตรมำส 1/2557 

1. เลนส์พลาสติก / พลาสติกธรรมดา                                บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 34 26 
2. เลนส์พลาสติกมูลค่าเพ่ิม* บริษทัฯ 31  35 
3. เลนส์สัง่ฝนพิเศษ บริษทัยอ่ย  29  33 
4. เลนส์กระจก สินคา้และ   บริการอ่ืน บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 6  6 
รำยได้รวม    100 100  

            หมายเหตุ:  *เลนส์พลาสติกมูลค่าเพ่ิม ประกอบดว้ย   เลนส์บางพิเศษ    เลนส์เปล่ียนสี   และเลนส์กนัแรงกระแทกสูง           
          

2.ฐานะการเงิน 

 สินทรัพย ์ณ 31  มีนาคม  2558 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม  2,199.55   ลา้นบาท ลดลง 5.61  ลา้นบาทจาก ณ 31 ธนัวาคม 2557            
โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด       เพ่ิมข้ึน   12.70  ลา้นบาท 
2. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  เพ่ิมข้ึน    4.68   ลา้นบาท 
3. สินคา้คงเหลือ    ลดลง   33.27  ลา้นบาท 
4. สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน   เพ่ิมข้ึน   13.85  ลา้นบาท 

 
หน้ีสิน ณ 31  มีนาคม 2558  บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม  437.88  ลา้นบาท ลดลง 49.08 ลา้นบาท จาก ณ 31 ธันวาคม  2557           
โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 15 ลา้นบาท  เจา้หน้ีการคา้ 39.16 ลา้นบาท  และส ารองผลประโยชน์  
ระยะสั้นของพนกังาน 4.93  ลา้นบาท  แต่มีภาษีเงินไดค้า้งช าระเพ่ิมข้ึน 9.14 ลา้นบาท 
ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ 31  มีนาคม 2558 มีจ านวน  1,761.47 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 43.47 ลา้นบาท จาก ณ 31 ธนัวาคม 2557  ซ่ึงเป็น    

ผลมาจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร  43.47  ลา้นบาท  
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บรษัิท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

THAI OPTICAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

3.กระแสเงินสด 

    กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป)  ณ 31  มีนาคม  2558  เทียบกบัปีก่อน 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 

31 มี.ค.2558 31 มี.ค.2557 
เปล่ียนแปลง 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

 
เปล่ียนแปลง 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

% 
กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) 
ในกจิกรรมด ำเนนิงำน 58.74 114.12 (55.38) (48.52) 
กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) 
ในกจิกรรมกำรลงทุน (30.42) (59.53) (29.11) (48.89) 
กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป)  
ในกจิกรรมจดัหำเงนิ (15.62) (13.67) 1.96 14.33 
กระแสเงนิสดสุทธิเพิม่ขึน้(ลดลง) 12.70 40.93 (28.23) (68.97) 

 
กระแสเงนิสดได้มำจำกกจิกรรมกำรด ำเนินงำนส้ินสุด ณ 31 มนีำคม 2558 จ ำนวน  58.74 ล้ำนบำท  เน่ืองจำก 
1. ก าไรจากการด าเนินงานท่ีเป็นเงินสด จ านวน 93.23 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย  

 ก าไรสุทธิ ก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ านวน 53.68  ลา้นบาท   
 ค่าใชจ่้ายท่ีไม่เป็นเงินสด จ านวน   39.55 ลา้นบาท  

2. สินทรัพยจ์ากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน  9.48  ลา้นบาท 
3. หน้ีสินจากการด าเนินงานลดลง จ านวน 39.17  ลา้นบาท 
4. เงินสดลดลงจากค่าใชจ่้าย  5.80  ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นภาษีเงินได ้
 
กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมกำรลงทุน ส้ินุสด ณ 31  มนีำคม 2558  จ ำนวน 30.42 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 
1. เงินสดจ่ายในการซ้ือเคร่ืองจกัร  29.86  ลา้นบาท 
2. เงินสดจ่ายจากการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  0.76  ลา้นบาท 
 

 
กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงนิ ส้ินุสด ณ 31  มนีำคม 2558  จ ำนวน 15.62 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 
1.ช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร  15 ลา้นบาท   
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บรษัิท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

THAI OPTICAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

4.การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
 

      ความสามารถในการท าก าไร 31 ม.ีค. 2558 31 ม.ีค. 2557 

อัตรากําไรขัน้ตน้ (%)  
20.11 26.3 

อัตรากําไรสทุธ ิ(%)  9.35 13.81 

ความมปีระสทิธภิาพในการด าเนนิงาน 31 ม.ีค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

อัตราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (%)  
10.29 12.02 

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย ์(%)  
10.49 12.11 

ระยะเวลาเก็บหนีถั้วเฉลีย่(วนั)  
64.99 61.87 

อายเุฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอื(วนั)  
200.28 204.77 

อายเุฉลีย่ของเจา้หนีก้ารคา้ (วนั)  
49.27 46.35 

ความสามารถในสภาพคลอ่ง  31 ม.ีค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่)  0.25 0.28 

 

 

 

 

 

 


