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บรษัิท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

THAI OPTICAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
ที ่  TOG 2558/15                           
                                           
                 วนัที ่  11 พฤศจกิายน 2558 
                                         
 
เรือ่ง               ขอนําสง่งบการเงนิระหวา่งกาลสําหรับงวด 3 เดอืนและ 9 เดอืน สิน้สดุ 

                     วนัที ่30 กันยายน 2558 และคําอธบิายและบทวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ 

เรยีน               กรรมการและผูจั้ดการตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

สําเนาเรยีน    เลขาธกิาร สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์

 

 

   บรษัิท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (บรษัิทฯ)ขอนําสง่เอกสารประกอบรายงาน

การดําเนนิงานในชว่งงวด 9 เดอืนแรกของปี 2558 ของบรษัิทฯดังนี ้

 

1)  งบการเงนิระหวา่งกาลสําหรับงวด 3 เดอืนและ 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กันยายน 2558 ของ 

     บรษัิท  ไทยออพตคิอล  กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 

2)  คําอธบิายและบทวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ สําหรับผลการดําเนนิงานสําหรับงวด 3 เดอืน และ  

     9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กันยายน 2558 

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

        หมายเหต:ุ เปิดเผยทัง้ภาษาไทย และ อังกฤษ 

 

  จงึเรยีนมาเพือ่ทราบเพือ่เผยแพรแ่กผู่ล้งทนุตอ่ไป            

       

                  ขอแสดงความนับถอื 

                                                                       บรษัิท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จํากดั(มหาชน) 

 

 

                            _____________________ 

                                                                             (นายธรณ์  ปะจักษ์ธรรม) 

                                                                                        กรรมการผูจั้ดการ 

                                                                      
 

 

สํานักเลขานุการบรษัิท 

 โทรศพัท:์  02 - 4400506-7 ตอ่ 112 หรอื 113 

 โทรสาร:   02 - 8620705  
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บรษิทั ไทยออพตคิอล กรุป๊ จ ำกดั ( มหำชน ) 

คําอธบิายและบทวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ (MD&A) 

ผลการดําเนนิงานสําหรับไตรมาสที ่3 ปี 2558 งวด 3 เดอืน และ 9 เดอืน 

สิน้สดุวนัที ่30 กันยายน 2558 
 

ภำพรวม 

           ผลประกอบกำรส ำหรบัไตรมำสที ่3  ปี 2558 

 บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 458.53 ลา้นบาท สูงขึน้จาก           

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  30.06 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 7.02    อันเนื่องมาจากมูลค่าการขายเลนส์

พลาสตกิธรรมดาและเลนสพ์ลาสตกิมูลค่าเพิม่ที่สูงขึน้  และมีกําไรสุทธ ิ89.62 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก          

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 51.80  ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 136.97 เนื่องจาก 1.ยอดขายที่เพิ่มขึ้น               

2. กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 10.49 ลา้นบาท 3.  กําไรจากการซื้อหุน้บริษัท โพลีซัน จํากัด                     

9.30 ลา้นบาท โดยทีอ่ัตรากําไรสทุธเิท่ากับรอ้ยละ 19.55 (อัตรากําไรสทุธขิองไตรมาสเดยีวกันในปีกอ่น

เทา่กับรอ้ยละ 8.83) 

 

ผลประกอบกำรงวด 9 เดอืนของปี  2558 

 บรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ย มรีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร  1,325.77 ลา้นบาท ลดลงจากงวด

เดยีวกันของปีก่อน 51.20  ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.72  ซึง่เป็นผลมาจากมูลคา่การขายเลนสพ์ลาสตกิ

มลูคา่เพิม่และสั่งฝนพเิศษลดลง และมกํีาไรสทุธ ิ  173.97  ลา้นบาท  เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกันของปีกอ่น  

14.81 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ  9.30  เนื่องจากกําไรจากอัตราแลกเปลีย่น 17.62 ลา้นบาท และ กําไรจาก             

การซื้อหุน้บริษัท โพลีซัน จํากัด 9.3 ลา้นบาท  โดยมีอัตรากําไรสุทธิเท่ากับรอ้ยละ 13.12                         

(อัตรากําไรสทุธขิองงวดเดยีวกันในปีทีแ่ลว้มาเทา่กับรอ้ยละ  11.56) 

      

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

 

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

 

โครงสรำ้งรำยได้

ตำมมูลคำ่ 
ผูผ้ลติ 

ไตรมำส 3   
ปี 2558 

ไตรมำส 3    
ปี 2557 

 

 
งวด 9เดอืน            
ปี 2558 

 
งวด 9 เดอืน   
ปี 2557 

 

1. เลนสพ์ลาสตกิ/ 

   พลาสตกิธรรมดา                             

   บรษัิทฯและ

บรษัิทย่อย 35  32  34 
 

29  

2. เลนสพ์ลาสตกิ 
    มลูคา่เพิม่* บรษัิทฯ 35  34  34 36  

3. เลนสส์ัง่ฝน 

    พเิศษ บรษัิทย่อย 24  28  26 30  

4. เลนสก์ระจก 

    สนิคา้และ 

   บรกิารอืน่ 

บรษัิทฯและ

บรษัิทย่อย 6  6  6 5  

รำยไดร้วม    100  100  100 100  
            หมายเหต:ุ  *เลนสพ์ลาสตกิมลูคา่เพิม่ ประกอบดว้ย   เลนสบ์างพเิศษ    เลนสเ์ปลีย่นส ี  และเลนสก์ันแรงกระแทกสงู           
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2. ฐำนะกำรเงนิ   

2.1 สนิทรัพย ์ณ 30  กันยายน 2558 บรษัิทฯ มสีนิทรัพยร์วม  2,330.73   ลา้นบาท เพิม่ข ึน้     

125.58 ลา้นบาทจาก ณ สิน้ปี 2557 โดยมสีาเหตหุลักมาจาก 

 2.1.1   เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด   เพิม่ข ึน้   110.60  ลา้นบาท 

2.1.2 สนิคา้คงเหลอื              ลดลง               27.18  ลา้นบาท 

2.1.3 ทีด่นิ  อาคาร  และอปุกรณ์   เพิม่ข ึน้      16.19  ลา้นบาท 

       2.1.4   สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่                        เพิม่ข ึน้              17.27  ลา้นบาท  

 

2.2 หนีส้นิ ณ 30  กันยายน 2558  บรษัิทฯ มหีนีส้นิรวม  585.60 ลา้นบาท เพิม่ข ึน้  98.64  ลา้นบาท      

      จาก ณ สิน้ปี 2557 โดยมสีาเหตหุลักมาจาก 

2.2.1 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร                      เพิม่ข ึน้     85.56  ลา้นบาท 

2.2.2 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่                       ลดลง       15.69  ลา้นบาท 

2.2.3 เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ยคา้งจา่ย-สทุธจิากสว่นทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี   

เพิม่ข ึน้  12  ลา้นบาท      

 

 2.3 สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ 30 กันยายน 2558 มจํีานวน  1,745.14 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 26.94 ลา้นบาท           

                จาก ณ สิน้ปี 2557 ซึง่เป็นผลมาจากกําไรสะสมทีย่ังไมไ่ดจั้ดสรร  24.94  ลา้นบาท 

 

3. กระแสเงนิสด 

สําหรับงวด 9 เดอืน (ม.ค. – ก.ย.) ของปี 2558 บรษัิทฯ มกีระแสเงนิสดเพิม่ขึน้สทุธ ิ
110.60 ลา้นบาท โดยมกีระแสเงนิสดเปรยีบเทยีบกบัชว่งเดยีวกันของปีกอ่นดงันี ้
 

                                                                                                           (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ม.ค. –  ก.ย. 
2558 

ม.ค. –  ก.ย. 
2557 

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) 
ในกจิกรรมดําเนนิงาน 271.69 248.15 

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) 
ในกจิกรรมการลงทนุ (96.14) (117.84) 

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป)  
ในกจิกรรมจัดหาเงนิ (64.95) (136.98) 

กระแสเงนิสดสทุธเิพิม่ข ึน้(ลดลง) 

110.60 (6.67) 

 
3.1 กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมการดําเนนิงาน เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกันของปีกอ่น 

23.54 ลา้นบาท  เนือ่งจากกําไรสทุธทิีเ่พิม่ข ึน้ 
3.1.1 กําไรจากอัตราแลกเปลีย่น  เพิม่ขึน้ 3.49 ลา้นบาท 
3.1.2 คา่เสือ่มราคา  ลดลง 7.83 ลา้นบาท 
3.1.3 คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู   ลดลง 5.53 ลา้นบาท 
3.1.4 สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่   เพิม่ข ึน้ 7.84 ลา้นบาท 

  
3.2 กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมการลงทนุ ลดลงจากงวดเดยีวกันของปีกอ่น            

21.70 ลา้นบาท เนือ่งจากกระแสเงนิสดจา่ยจากการซือ้สนิทรัพยใ์นบรษัิทลดลง 54.68 
ลา้นบาท แตม่เีงนิสดจา่ยในการซือ้บรษัิทโพลซีนั จํากัด เพิม่ขึน้ 29.80 ลา้นบาท 
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3.3 กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจัดหาเงนิ ลดลงจากงวดเดยีวกันของปีกอ่น           

72.04 ลา้นบาท เนือ่งจากเงนิสดรับจากการกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารเพิม่ขึน้  84.72         
ลา้นบาท 

 
 

4. กำรวเิครำะหอ์ตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 

 

      ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 30-ก.ย.-58 30-ก.ย.-57 

อัตรากําไรขัน้ตน้ (%)  23.72 24.22 

อัตรากําไรสทุธ ิ(%)  13.12 11.56 

ควำมมปีระสทิธภิำพในกำรด ำเนนิงำน 30-ก.ย.-58 31-ธ.ค.-57 

อัตราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (%)  12.76 12.02 

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย ์(%)  12.21 12.11 

ระยะเวลาเก็บหนีถั้วเฉลีย่(วนั)  66.87 61.87 

อายเุฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอื(วนั)  222.58 204.77 

อายเุฉลีย่ของเจา้หนีก้ารคา้ (วนั)  61.14 46.35 

ควำมสำมำรถในสภำพคลอ่ง  30-ก.ย.-58 31-ธ.ค.-57 

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่)  0.34 0.28 

 

 

 

 

 


