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บรษัิท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

THAI OPTICAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
ที ่  TOG 2557/14                           
                                           
                 วนัที ่  13 สงิหาคม 2557 
                                         
 
เรือ่ง               ขอนําสง่งบการเงนิระหวา่งกาลสําหรับงวด 3 เดอืนและ 6 เดอืน สิน้สดุ 

                     วนัที ่30 มถินุายน 2557 และคําอธบิายและบทวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ 

เรยีน               กรรมการและผูจั้ดการตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

สําเนาเรยีน    เลขาธกิาร สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์

 

 

  บรษัิท ไทยออพตคิอลกรุป๊ จํากัด (มหาชน) ใครข่อนําสง่เอกสารประกอบรายงาน 

      การดําเนนิงานในชว่งงวด 6 เดอืนแรกของปี 2557 ของบรษัิทฯดังนี ้

 

1)  งบการเงนิระหวา่งกาลสําหรับงวด 3 เดอืนและ 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2557 ของ 

     บรษัิทไทยออพตคิอลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 

2)  คําอธบิายและบทวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ สําหรับผลการดําเนนิงานสําหรับงวด 3 เดอืนและ  

     6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2557 

3)  แจง้การจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลจากผลการดําเนนิงานงวด 6 เดอืนแรกปี 2557 

4)  สรปุผลการดําเนนิงานของบจ.และรวมของบรษัิทยอ่ย ไตรมาสที ่2 (F45-3) 

 

 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 ำกดั ( มหำชน ) 

คําอธบิายและบทวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ (MD&A) 

ผลการดําเนนิงานสําหรับไตรมาสที ่2 ปี 2557 งวด 3 เดอืน และ 6 เดอืน 

สิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2557 
 

ภำพรวม 

           ผลประกอบกำรส ำหรบัไตรมำสที ่2  ปี 2557 

 บรษัิทฯ และ บรษัิทย่อย มรีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 463.81 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก        

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  50.86 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 12.32 อันเนื่องมาจากมูลค่าการขาย                

เลนสพ์ลาสตกิธรรมดาทีเ่พิม่ขึน้  และมกํีาไรสทุธ ิ54.43 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น 

9.34  ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ  20.72 เนื่องจากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ และตน้ทุนการผลติทีล่ดลงประกอบกับ

คา่เงนิบาททีอ่อ่นคา่ลง สง่ผลใหม้กํีาไรจากอัตราแลกเปลีย่น 2.17 ลา้นบาท 

 

ผลประกอบกำรครึง่ปีแรกของปี  2557 

 บรษัิทฯ และ บรษัิทย่อย มรีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร  948.50 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวด

เดยีวกันของปีกอ่น 155.96  ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 19.68  ซึง่เป็นผลมาจากมลูคา่การขายเลนสส์ั่งฝนพเิศษ 

และมกํีาไรจากการดําเนนิงาน 121.34  ลา้นบาท  เพิม่ขึน้จากครึง่ปีแรกของปีกอ่น  59.33 ลา้นบาทหรอื

รอ้ยละ  95.66  เนื่องจากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ และตน้ทุนการผลติทีล่ดลง โดยมอีัตรากําไรสทุธเิท่ากับ            

รอ้ยละ 12.79  (อัตรากําไรสทุธขิองไตรมาสเดยีวกันในปีทีแ่ลว้มาเทา่กับรอ้ยละ  7.82) 

      

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

1. รำยไดข้องบรษิทัฯ และ บรษิทัยอ่ย จ ำแนกตำมสำยผลติภณัฑ ์(หนว่ย: % ) 

โครงสรำ้งรำยไดต้ำมมูลคำ่ ผูผ้ลติ 
ไตรมำส 2  

ปี 2557 

ไตรมำส 2 

ปี 2556 

 

ครึง่ปีแรก     

ปี 2557 

 

ครึง่ปีแรก     

ปี 2556 

1. เลนสพ์ลาสตกิ/ 

   พลาสตกิธรรมดา                             

   บรษัิทฯและ 

  บรษัิทย่อย  30 28  

 

27 27 

2. เลนสพ์ลาสตกิมลูคา่เพิม่* บรษัิทฯ  38  38 37 37 

3. เลนสส์ัง่ฝนพเิศษ บรษัิทย่อย  28  28 31 29 

4. เลนสก์ระจก สนิคา้และ 

   บรกิารอืน่ 

บรษัิทฯและ 

บรษัิทย่อย  4  6 5 7 

รำยไดร้วม    100 100  100 100 
            หมายเหต:ุ  *เลนสพ์ลาสตกิมลูคา่เพิม่ ประกอบดว้ย   เลนสบ์างพเิศษ    เลนสเ์ปลีย่นส ี  และเลนสก์ันแรงกระแทกสงู           

          

2. ฐำนะกำรเงนิ   

 สนิทรัพย ์ณ 30 มถินุายน 2557 บรษัิทฯ มสีนิทรัพยร์วม 2,140.57   ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 118.29  

ลา้นบาทจาก ณ สิน้ปี 2556 โดยมสีาเหตหุลักมาจาก 

1. เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด เพิม่ข ึน้   26.16  ลา้นบาท 

2. ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่   เพิม่ข ึน้   32.92  ลา้นบาท 

3. สนิคา้คงเหลอื    เพิม่ข ึน้   29.08  ลา้นบาท 

4. ทีด่นิ  อาคาร  และอปุกรณ์  เพิม่ข ึน้   34.52  ลา้นบาท 
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บรษัิท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

THAI OPTICAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

หนี้สนิ ณ 30  มถิุนายน 2557  บรษัิทฯ มหีนี้สนิรวม  447.39 ลา้นบาท เพิม่ขึน้  89.74   ลา้นบาท 

จาก ณ สิน้ปี 2556 โดยมสีาเหตุหลักมาจากเจา้หนี้การคา้   82.09  ลา้นบาท และภาษีเงนิได ้           

8.60  ลา้นบาท 

 

สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ 30  มถิุนายน 2557 มจํีานวน  1,693.18 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 28.55 ลา้นบาท         

จาก ณ สิน้ปี 2556 ซึง่เป็นผลมาจากกําไรสะสมทีย่ังไมไ่ดจั้ดสรร  26.48  ลา้นบาท  และ การได ้        

รับเงนิเพิม่ทนุจากการออก ESOP-W เป็นเงนิ  2.07 ลา้นบาท 

 

3. กระแสเงนิสด 

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป)  สําหรับงวด 6 เดอืนเทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่น 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 ม.ค. –  ม.ิย. 
2557 

ม.ค. –  ม.ิย. 
2556 

เปลีย่นแปลง 

เพิม่ข ึน้  
(ลดลง) 

 

เปลีย่นแปลง 
% 

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) 
ในกจิกรรมดําเนนิงาน 216.70 228.64 (11.94) (5.22) 

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) 
ในกจิกรรมการลงทนุ (94.24) (48.36) 45.88 94.87 

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป)  
ในกจิกรรมจัดหาเงนิ (96.30) (120.40) (24.10) (20.02) 

กระแสเงนิสดสทุธเิพิม่ข ึน้
(ลดลง) 26.16 59.87 (33.71) (56.31) 

 
กระแสเงนิสดไดม้ำจำกกจิกรรมกำรด ำเนนิงำนของงวด 6 เดอืน จ ำนวน 
216.70 ลำ้นบำท เนือ่งจำก 
1. กําไรจากการดําเนนิงานทีเ่ป็นเงนิสด จํานวน   239.47 ลา้นบาท ซึง่ประกอบดว้ย 
• กําไรสทุธกิอ่นภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลจํานวน 151.26 ลา้นบาท 
• คา่ใชจ้า่ยทีไ่มเ่ป็นเงนิสด จํานวน 88.21 ลา้นบาท (เชน่ สว่นแบง่ขาดทนุจากเงนิลงทนุ 
   2.16 ลา้นบาท ,คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจําหน่าย 77.56 ลา้นบาท, คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู   
   1.86 ลา้นบาท, คา่ปรับลดสนิคา้คงเหลอืเป็นมลูคา่สทุธ ิ3.71 ลา้นบาท, สํารองผลประโยน ์
    ระยะยาวของพนักงาน 2.88  ลา้นบาท ) 
2. สนิทรัพยจ์ากการดําเนนิงานเพิม่ขึน้  72.50 ลา้นบาท 
3. หนีส้นิจากการดําเนนิงาน เพิม่ข ึน้ จํานวน 74.79 ลา้นบาท 
4. เงนิสดเพิม่ขึน้จากคา่ใชจ้า่ย 25.06 ลา้นบาท สว่นใหญเ่ป็นคา่ภาษีเงนิได ้

 
กระแสเงนิสดใชไ้ปจำกกจิกรรมกำรลงทนุของงวด 6 เดอืน จ ำนวน  
94.24 ลำ้นบำท เนือ่งจำก 
1. เงนิสดจา่ยในการซือ้ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 89.20 ลา้นบาท 
2. เงนิสดจา่ยจากการซือ้สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน 5.14 ลา้นบาท 
 

 
กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหำเงนิ จ ำนวน 96.30 ลำ้นบำท  
เนือ่งจากเงนิปันผลจา่ย 94.86 ลา้นบาท และ ดอกเบีย้จา่ย 1.15 ลา้นบาท 
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บรษัิท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

THAI OPTICAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

4. กำรวเิครำะหอ์ตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 

 

      ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 30-ม.ิย.-57 30-ม.ิย.-56 

อัตรากําไรขัน้ตน้ (%)  25.32 20.42 

อัตรากําไรสทุธ ิ(%)  12.79 7.82 

ควำมมปีระสทิธภิำพในกำรด ำเนนิงำน 30-ม.ิย.-57 31-ธ.ค.-56 

อัตราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (%)  11.66 9.40 

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย ์(%)  11.70 9.77 

ระยะเวลาเก็บหนีถั้วเฉลีย่(วนั)  61.10 66.71 

อายเุฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอื(วนั)  179.76 197.00 

อายเุฉลีย่ของเจา้หนีก้ารคา้ (วนั)  41.88 32.77 

ควำมสำมำรถในสภำพคลอ่ง  30-ม.ิย.-57 31-ธ.ค.-56 

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่)  0.26 0.21 

 

 

      หมายเหต:ุ เปิดเผยทัง้ภาษาไทย และ อังกฤษ 

 

 

 


