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แนะนํา

Sector
Share Price (8/6/58)
Target Price 58
Upside Gain

ซื้อลงทุน

อุปโภคบริโภค
5.80 บาท
6.70 บาท
15.5%

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

475 ลานหุน
1 บาท
2,772 ลบ.
49.0%
29.62%

การเคลื่อนไหวของราคารายวัน :

Quaterly Result

Major Shareholders :
1. SPECSAVERS Asia

25.04%

2. นายประทีป ประจักษธรรม

8.26%

3. นายคํารณ ประจักษธรรม

7.48%

4. นายยศนันท ประจักษธรรม

4.22%

5. นายธรณ ประจักษธรรม

4.03%

Analyst

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

บริษัทฯและนักวิเคราะห ไมมีสวนไดเสีย
หรือเกี่ยวของกับบริษัทที่จัดทํารายงานนี้
TOG’s CG Scoring 2014:

สรุปประเด็นสําคัญ
- Demand จากตางประเทศอยูระหวางการปรับตัว
- แนวโนมตลาด AEC ขยายตัวอยางชัดเจน พรอมศึกษาการขยาย Lab

ลักษณะการดําเนินธุรกิจ :

ขอมูลบริษัทฯ :
Share O/S
Par Value
Mkt. Cap
Foreign Limit
Foreign Holding

บมจ. ไทยออพติคอล กรุป - TOG
“Demand จากตางประเทศอยูระหวางการปรับตัว”

- ตลาดยุโรปที่ออนแอกดดันผลประกอบการป 58



Demand จากตางประเทศอยูระหวางการปรับตัว



แนวโนมตลาด AEC ขยายตัวชัดเจน พรอมศึกษาการขยาย Lab



ตลาดยุโรปที่ออนแอกดดันผลประกอบการป 58

แมวาภาพรวมเศรษฐกิจโลกในป 58 จะมีแนวโนมฟนตัวขึ้นจากการประเมินของ IMF
ที่คาดหมายการขยายตัว 3.5%YoY จากประเทศในกลุม Developed Country ก็ไม
สามารถสรางผลดีตอการสงออกสินคาของ TOG ได โดยเฉพาะในตลาดยุโรปที่มี
สัดสวนการขายราว 40% เนื่องจากประชาชนสวนใหญยังคงระมัดระวังการใชจายอยู
สงผลใหการบริโภคสินคา High
Margin
ออนแอเชนเดีย วกับตลาดในสหรัฐ
นอกจากนี้ จากการดําเนินนโยบายการเงินที่ผอนคลายของยุโรปที่ทําใหคาเงินออน
คา ก็เปนอีกปจจัยที่กดดันตอภาพรวมการสงออกของไทยเนื่องจากคาเงินยูโรที่ออน
ค า จะส ง ผลให มู ล ค า การนํ า เข า ให มี ร าคาสู ง ขึ้ น สร า งแรงกดดั น ต อ ทั้ ง รายได แ ละ
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัท
ภาพรวมตลาด AEC ประชาชนสวนใหญมีอัตราการใชแวนตาที่เหมาะสมกับสภาพ
สายตาอยูในระดับต่ํา ทําให TOG มองวาตลาดในภูมิภาคนี้ มีโอกาสขยายตัวไดใน
ระดับ ที่นา พอใจ บริษัท จึง เรง วางแผนขยายตลาดในส วนนี้ ทั้งในสวนของการขาย
สิ น ค า โดยตรง และการขายสิ น ค า ผ า นทางบริ ษั ท ร ว มทุ น จํ า นวน 3 ประเทศได แ ก
มาเลเซีย สิง คโปร และ เวีย ดนาม ซึ่งมีแ นวโนมผลประกอบการขยายตัวในระดับดี
โดยเฉพาะในตลาดเวียดนามที่มีขยายตัวของรายได 210%yoy ในไตรมาส 1 และมี
โอกาสที่บริษัทรวมทุนทั้ง 3 ประเทศจะมีกําไรจากผลการดําเนินงานทั้ง 3 บริษัทเปน
ครั้งแรกในป 58 และจากการขยายตัวของภูมิภาคที่อยูในระดับดีสงผลให TOG จึงอยู
ระหวางการศึกษาและเจรจากับ Partner ในตางประเทศ เพิ่มเติมเพื่อขยายสาขาใน
ประเทศอินโดนิเซีย ฟลิปปนส และพมา
เราประเมินแนวโนมกําไรป 58 ของ TOG ที่ 183 ลานบาทลดลง -10%YoY แมวา
แนวโนมรายไดจะสามารถขยายตัวไดจากปกอน +5%YoY จากคาเงินบาทที่ออนคา
เนื่องจากความสามารถในการทํากําไรที่ลดลง เพราะ Demand สินคา High Margin
ในตลาดยุโรปมีความตองการชะลอตัว ในระยะยาวการแขงขันของสินคาจากประเทศ
ที่เนนการขายในตลาดสินคา
จีนไมไดสรางแรงกดดันเนื่องจากสินคาของ TOG
คุณภาพมากกวา ราคา ขณะที่ปจ จัยในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของอายุป ระชากรเฉลี่ย
และการอัตราการใชแวนตาที่เหมาะสมกับสภาพสายตาที่อยูในระดับต่ํา ยังคงเปน
ปจจัยที่สรางการขยายตัวของตลาด เราประเมินมูลคาเหมาะสมของ TOG ดวยวิธี
DCF ไดมูลคาเหมาะสมของ TOG ที่ 6.7 บาทตอหุน และคาดหมายอัตราการจายปน
ผลในระดับสูงของ TOG สงผลให Dividend Yield อยูที่ระดับ 6% ของราคาปจจุบัน
เราแนะนํา “ซื้อลงทุน” สําหรับ TOG จากอัตราการจายปนผลอยูในระดับที่นาพอใจ
แตแนวโนมการฟนตัวของสินคา High Margin ในตลาดยุโรปขายความชัดเจนอยู
Historical Ratings and Forecasts based on Current Price
Net Profit
(Btm)
2016F
196
2015F
183
2014
203
2013
154
Source: CGS estimates

EPS (Bt)

BV (Bt)

PER (x)

P/BV (x)

DPS (Bt)

0.41
0.39
0.43
0.32

3.72
3.65
3.62
3.50

14
15
14
12

1.57
1.60
1.66
1.08

0.37
0.35
0.35
0.28

รายงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขอมูลและบทความการวิเคราะห โดยใชขอมูลและขาวสารตางๆ ที่ไดรับการเผยแพรตอสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัทตางๆมาประกอบและไดพยายาม
ตรวจสอบ ความถูกตองอยางระมัดระวัง แตก็ไมสามารถยืนยันความถูกตองไดอยางสมบูรณการวิเคราะหในรายงานฉบับนี้ไดพยายาม ยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะหทางดานปจจัยพื้นฐานมาเปนบทสรุปและขอเสนอแนะ โดยมิได
เจตนาที่จะนําไปสูการชี้นํา แตอยางใดซึ่งขอเสนอแนะเหลานี้ เปนขอคิดเห็นของนักวิเคราะห ซึ่งบริษัทฯ ไมจําเปนตองเห็นดวยกับขอคิดเห็น ดังกลาวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผูใชรายงานฉบับนี้ควรใชวิจารณญาณสวนตัวประกอบดวย
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คําชี้แจง
การเปดเผยผลการสํารวจของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื่องการ
กํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี้ เปนการดําเนินการตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยการสํารวจของ IOD เปนการสํารวจและ
ประเมินจากขอมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย
เอ็มเอไอ ที่มีการเปดเผยตอสาธารณะ และเปนขอมูลที่ผูลงทุนทั่วไปสามารถเขาถึงได ดังนั้น ผลการ
สํารวจดังกลาวจึงเปนการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไมไดเปนการประเมินการปฏิบัติ
และมิไดมีการใชขอมูลภายในในการประเมิน
อนึ่ง ผลการสํารวจดังกลาว เปนผลการสํารวจ ณ วันที่ปรากฏในรายงานการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทยเทานั้น ดังนั้น ผลการสํารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงไดภายหลังวันดังกลาว ทั้งนี้
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) มิไดยืนยันหรือรับรองถึงความถูกตองของผลการ
สํารวจดังกลาวแตอยางใด

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

Source : IOD
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