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COVERAGE 
INITIATING 

16 March 2021 Thai Optical Group 
Sector: Personal Products Bright eyes, bright future  
   เราเร่ิมต้นจดัท าบทวิเคราะห์หุ้น TOG ด้วยค าแนะน า “ซือ้” ท่ีราคาเป้าหมาย 6.00 บาท อิง 2021E PER 

20.6x เทียบเท่า 5-yr average PER โดยเรามองว่าหุ้น TOG ควรกลบัไปเทรดท่ีระดบัใกล้เคียงในช่วงปี 
2019 จากแนวโน้มก าไรท่ีจะกลบัไปใกล้เคียงปีดงักล่าว เราชอบหุ้น TOG จาก 3 เหตผุลหลกัดงันี ้1) ผล
การด าเนินงานผ่านจุดต ่าสุดแล้วใน 2Q20 และฟืน้ตวัชดัเจนมากใน 4Q20 ท่ียอดขายกลบัมาเพิ่มขึน้ใน
เกือบทกุภูมิภาค และ gross profit margin แตะระดบัสูงสุดในรอบ 7 ไตรมาส, 2) key growth driver ปี
นีจ้ะมาจากตลาดยุโรปและอเมริกา โดยตลาดยุโรปจะได้ปัจจัยบวกจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ี
คล่ีคลายขึน้ และการตัง้ warehouse แห่งแรกในภูมิภาค ซึ่งเป็นโมเดลท่ีบริษัทเคยท าส าเร็จในตลาด
อเมริกา ขณะท่ีตลาดอเมริกาอยู่ในโหมดเติบโตต่อเน่ืองในอตัราเร่ง และในปีท่ีผ่านมาไม่ได้รับผลกระทบ
จาก COVID-19, และ 3) ประเมินก าไรปกตปีิ 2021E ฟืน้ตวั +104% YoY หนนุโดยเศรษฐกิจท่ีมีทศิทางดี
ขึน้, การขยาย warehouse ในยโุรป, และส่วนแบง่การตลาดในตลาดอเมริกาท่ีเพิ่มมากขึน้ 
ราคาหุ้นปรับตวัขึน้ และ outperform SET +18%/+12% ในช่วง 1 และ 3 เดือน จากผลการด าเนินงาน 
4Q20 ท่ีออกมาดีมาก เรามองว่าหุ้น TOG มีโอกาสท่ีจะ outperform ต่อจากแนวโน้มก าไรท่ีกลับมา 
turnaround และขยายตวัตอ่เน่ือง +51% CAGR (2020-22E) ขณะที่ปัจจบุนัยงัเทรดท่ี 2021E เพียง 15x 
(-1SD below 5-yr average PER) 

KEY HIGHLIGHTS 
 ตลาดยุโรปและอเมริกาเป็นพระเอกในปีนี ้เรามองวา่ตลาดยุโรปและอเมริกาซึง่มีสดัส่วนรายได้ 

ณ ปี 2020 รวม 42% จะเป็น key growth driver ในปี 2021E และนับจากนี ้เป็นไปตามกลยุทธ์ในการ
มุ่งเน้นขยายตลาดดงักล่าว ขณะท่ีตลาดอ่ืนคาดทรงตัว ส าหรับตลาดยุโรปในปีนี ้ เราคาดจะเห็นการ 
turnaround ใกล้เคียงปี 2019 หนนุโดยสถานการณ์ COVID-19 และการขนส่ง logistics ท่ีดีขึน้ รวมถึง
การจดัตัง้ warehouse แห่งแรกในภูมิภาคยุโรป ซึง่เร่ิมด าเนินการใน มี.ค. 2021 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
การกระจายสินค้าและเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยมากขึน้ ด้านตลาดอเมริกาจะยงัอยู่ในโหมด ramp up 
และขยายตวัได้ดีตอ่เน่ือง จากปี 2020 ท่ีรายได้เพิ่มสงูถึง +61% YoY ซึง่ไม่ได้รับผลกระทบจาก COVID-
19 เราประเมินรายได้ตลาดอเมริกาใน 2 ปีข้างหน้าจะยงัเตบิโตในระดบัสงู +26% (CAGR 2020-22E) 

 Earnings turnaround ตัง้แต่ 4Q20 โดย GPM แตะระดับสูงสุดในรอบ 7 ไตรมาส บริษัท
รายงานก าไรปกติ 4Q20 ท่ี 75 ล้านบาท ฟื้นตวัสูง +462% YoY, +377% QoQ แสดงถึงสัญญาณการ 
turnaround ของผลการด าเนินงาน โดยยอดขายเพิ่มสูงขึน้ในเกือบทกุภูมิภาคยกเว้นตลาดยุโรป ขณะที่ 
GPM อยู่ในระดบัสูงสุดในรอบ 7 ไตรมาสท่ี 23.4% เราประเมินทิศทางผลการด าเนินงาน 1H21E จะฟืน้
ตวัและพลิกเป็นก าไรจาก 1H20 ขาดทุนปกติท่ี -23 ล้านบาท เป็นไปตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเร่ิม
กลบัมาหลงัสถานการณ์ COVID-19 ปรับตวัดีขึน้ 

 ประเมินก าไรปกตปีิ 2020-22E โตเฉล่ีย +51% CAGR เราประเมินก าไรปกตใินช่วง 2 ปีข้างหน้า
ขยายตัวสูง +51% (CAGR 2020-22E) โดยคาดการณ์ก าไรปกติปี 2021E ฟื้นตัว +104% YoY จาก  
1) รายได้เพิ่มขึน้ +16% YoY หลัก ๆ หนุนโดยตลาดยุโรปและอเมริกา +44% YoY และ +29% YoY 
ตามล าดับ หนุนโดยเศรษฐกิจท่ีฟื้นตัวหลังสถานการณ์ COVID-19 คล่ีคลายขึน้ และการรุกขยาย 
warehouse แหง่แรกในภมูิภาคยโุรป, และ 2) GPM ปรับตวัดีขึน้เป็น 19.5% จากปี 2020 ท่ี 14.9% 

Valuation/Catalyst/Risk 
เราประเมินราคาเป้าหมายท่ี 6.00 บาท อิง 2021E PER 20.6x เทียบเทา่ 5-yr average PER โดยเรามอง
ว่าหุ้น TOG ควรเทรดในระดบัค่าเฉล่ียจากแนวโน้มผลการด าเนินงานท่ีผ่านจุดต ่าสุดแล้ว และคาดจะ
สามารถกลบัไปอยู่ในระดบัปี 2019 เรามีมมุมองบวกต่อ TOG จาก 1) ประเมินก าไรปกติจะเติบโตเฉล่ีย
สูงถึง +51% ในช่วง 2 ปีข้างหน้า (CAGR 2020-22E), 2) ปัจจุบันเทรดอยู่ท่ี 2021E PER 15x (-1SD 
below 5-yr average PER), และ 3) ปัจจัยหนุนอุปสงค์เลนส์แว่นตาในระยะยาวจากเทรนด์ Health 
awareness ท่ีเพิ่มสงูขึน้ 

Bloomberg ticker TOG TB 
Recommendation BUY 
Current price Bt4.38 
Target price Bt6.00 
Upside/Downside +37% 
EPS revision n.a. 
  
Bloomberg target price n.a. 
Bloomberg consensus Buy 0 / Hold 0 / Sell 0 
 Stock data 
Stock price 1-year high/low Bt4.46 / Bt2.96 
Market cap. (Bt mn) 2,078 

 Shares outstanding (mn) 474 
Avg. daily turnover (Bt mn) 0.35 
Free float 47% 
CG rating Very Good 
ESG rating n.a. 
 
Financial & valuation highlights 
FY: Dec (Bt mn)  2019A 2020A 2021E 2022E 
Revenue 2,001  1,838  2,130  2,302  
EBITDA 323  250  368  401  
Net profit 132  69  139  156  
EPS (Bt) 0.28  0.15  0.29  0.33  
Growth -9.5% -47.9% 102.0% 12.6% 
Core EPS (Bt) 0.27  0.14  0.29  0.33  
Growth -0.2% -47.0% 103.6% 12.6% 
DPS (Bt) 0.25  0.12  0.23  0.26  
Div. yield 5.7% 2.7% 5.4% 6.0% 
PER (x) 15.7 30.2 15.0 13.3 
Core PER (x) 16.1 30.4 15.0 13.3 
EV/EBITDA (x) 7.5 9.4 6.5 6.1 
PBV (x) 1.1 1.2 1.1 1.1 
 
Bloomberg consensus 
Net profit 132  69   n.a.  n.a. 
EPS (Bt) 0.28  0.15  n.a.  n.a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Aspen 

Price performance 1M 3M 6M 12M 
Absolute 20.3% 18.4% 28.8% 10.1% 
Relative to SET 17.5% 12.4% 7.1% -28.6% 

 
Major shareholders Holding 
1. Specsavers Asia Pacific Holdings Limited 
 

25.04% 
2. Mr. Torn Pracharktam 5.51% 
3. Mr. Pakee Pracharktam 5.47% 
 

Analyst: Veeraya Rattanaworatip (Reg. no. 086645) 

 
 

 60

 80

 100

 120

 140

 2.00

 3.00

 4.00

 5.00

 6.00

Jan-20 Mar-20 May-20 Jul-20 Sep-20 Nov-20 Jan-21 Mar-21

TOG (LHS) Relative to SET(Bt)  % 



 

Disclaimer: This report has been prepared by KTBST Securities PCL (KTBST). The information herein has been obtained from sources believed to be reliable and accurate; however, KTBST makes no representation as to the accuracy and completeness 
of such information.  Information and opinions expressed herein are subject to change without notice.  KTBST has no intention to solicit investors to buy or sell any securities in this report.  In addition, KTBST does not guarantee returns nor price of the 
securities described in the report nor accept any liability for any loss or damage of any kind arising out of the use of such information or opinions in this report.  Investors should study this report carefully in making decisions.  All rights are reserved.   This 
report may not be reproduced, distributed or published by any person in any manner for any purpose without permission of KTBST. Investment in securities has risks. Investors are advised to consider carefully before making decisions.  

2 

COVERAGE 
INITIATING 

KEY HIGHLIGHTS 
 สถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึน้และการขยาย warehouse ในโปแลนด์ช่วยหนุนการ turnaround 

ตลาดยุโรป 

ณ สิน้ปี 2020 บริษัทมีสดัส่วนรายได้จากตลาดยุโรปและอเมริการวมราว 42% เราคาดกลยุทธ์ของ TOG จะมุ่งเน้นขยาย
ตลาดยุโรปและอเมริกาต่อเน่ือง ซึง่ตลาดดงักล่าวจะเป็น key growth driver ของบริษัทนบัจากนี ้ขณะท่ีตลาดอ่ืน ๆ คาด
ทรงตวั 

 

Fig 1: 2017-22E revenue breakdown by region 

 
 
 
 
 
 
 

Source: Company, KTBST 

 
ส าหรับตลาดยุโรป ซึง่ผลการด าเนินงานปี 2020 ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการระบาด COVID-19 จากการล็อกดาวน์ 
เราคาดผลการด าเนินงานปี 2021E จะเหน็การ turnaround ใกล้เคียงระดบัปี 2019 โดยเราประเมินรายได้จากตลาดยุโรป
จะเตบิโตเฉล่ีย +29% ในช่วง 2 ปีข้างหน้า (CAGR 2020-22E) หนนุโดย 
1) สถานการณ์ COVID-19 และการขนส่ง logistics ท่ีกลับมาดีขึน้ รวมถึงการเร่งฉีดวัคซีนในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยหนุน
เศรษฐกิจให้ฟืน้ตวั ท าให้ปริมาณค าสัง่ซือ้สินค้าเพิ่มสงูขึน้ และ  
2) การขยาย warehouse ผ่านการจัดตัง้บริษัทย่อย TOG Europe Sp. z o.o. ในประเทศโปแลนด์ (ถือหุ้น 100%) เร่ิม
ด าเนินการตัง้แต่ มี.ค. 2021 ซึ่งจะเป็น warehouse ในภูมิภาคแห่งแรกของบริษัท โดยบริษัทเลือกจัดตัง้ในประเทศ
ดงักล่าวเน่ืองจากอยู่ในพืน้ท่ียุโรปกลาง ซึง่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้าในภูมิภาค เรามองว่ากลยุทธ์การ
จดัตัง้ warehouse จะช่วยหนนุการเติบโตของยอดขายและช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มลกูค้ารายย่อยได้มากขึน้ เช่น 
กลุ่มลูกค้าท่ีซือ้ปริมาณครัง้ละไม่มาก อีกทัง้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขัน้ตอนการซือ้และจดัส่งสินค้าได้ดีขึน้อีกด้วย ซึง่ก่อน
หน้านีบ้ริษัทได้ใช้โมเดลการจดัตัง้ warehouse ในตลาดอเมริกามาแล้วและประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก 

 

Fig 2: 2017-22E revenue from Europe Fig 3: 3Q19-4Q20 revenue from Europe 

 
 
 
 
 
 
 

 

Source: Company, KTBST Source: Company 
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 ตลาดอเมริกาอยู่ในโหมด ramp up และขยายตัวโดดเด่นต่อเน่ือง 
นอกเหนือจากตลาดยุโรป ตลาดอเมริกาจะเป็นอีก key growth driver แม้ปี 2020 จะเป็นปีท่ีเศรษฐกิจได้รับผลกระทบ
อย่างมากจากการระบาด COVID-19 แต่รายได้จากตลาดอเมริกาของบริษัทเพิ่มขึน้สูง +61% YoY คิดเป็นการเติบโต
เฉล่ียถึง +47% (CAGR 2017-20) นับตัง้แต่การจัดตัง้บริษัทย่อยในสหรัฐฯ ในปี 2017 เป็นไปตามกลยุทธ์การจัดตัง้ 
warehouse ท่ีท าให้กระจายสินค้าและเข้าถงึลกูค้าได้มากขึน้ ซึง่ล่าสดุในช่วงสิน้ปี 2020 ท่ีผ่านมา บริษัทได้ย้ายคลงัสินค้า
จากรัฐเคนทกักีไปรัฐมิสซูรี เพ่ือขยายพืน้ท่ีจดัเก็บ เราคาดตลาดอเมริกาจะยงัอยู่ในโหมด ramp up และขยายตวัโดดเดน่
ตอ่เน่ือง 

เราประเมินรายได้จากตลาดอเมริกาจะเติบโตเฉล่ีย +26% ในช่วง 2 ปีข้างหน้า (CAGR 2020-22E) หนนุโดย 1) การรุก
ขยายตลาดผ่านบริษัทประกันสุขภาพสายตา ซึ่งกรมธรรม์ประกันสุขภาพสายตาจะให้การสนับสนุนการเปล่ียนแว่นตา
ให้แก่ผู้ เอาประกันปีละครัง้ และ 2) อานิสงส์จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน และภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั
ในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้คูแ่ข่งลดลง 
 

Fig 4: 2017-22E revenue from America Fig 5: 3Q19-4Q20 revenue from America 

 
 
 
 
 
 
 

 

Source: Company, KTBST Source: Company 

 ปัจจัยบวกจากเทรนด์ Health awareness ที่เพิ่มสูงขึน้ 
เรามองว่าบริษัทจะได้รับอานิสงส์จากเทรนด์การดูแลสุขภาพสายตาท่ีเพิ่มสูงขึน้ ได้แก่ การหนัมาใช้แว่นตาเลนส์เพ่ือ
กันแสงสีฟ้า หรือกรองแสงแดดเพ่ือถนอมดวงตา โดยบริษัทได้พัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์เลนส์แว่นตาให้มีความ
หลากหลาย เช่น บริษัทได้ร่วมมือกับหอแว่น (Better Vision) ออกผลิตภัณฑ์เลนส์แว่นตา Zaphire Lucen ซึ่งเป็นเลนส์ 
coating ท่ีไม่มีสี และ Zaphire XIR ซึง่ช่วยตดัแสงอินฟราเรด รวมถงึออกผลิตภณัฑ์ zeen+bluloc ซึง่ช่วยปกป้องและดแูล
ดวงตาส าหรับการท างานหน้าจอคอมพิวเตอร์ เล่นเกมส์ etc. 

เราคาดบริษัทจะมีการพฒันาผลิตภณัฑ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในลกัษณะนีอ้ย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลง
ของเทรนด์ผู้บริโภค แม้เทรนด์การท าเลสิกและการใช้คอนแทคเลนส์จะเพิ่มมากขึน้ แต่การท าเลสิกแก้ปัญหาสายตาได้
เฉพาะบางกลุ่มคน ขณะท่ีกลุ่มผู้ ใช้คอนแทคเลนส์ยังมีความจ าเป็นต้องใช้แว่นตาหลงัจากถอดคอนแทคเลนส์ ท าให้เรา
มองวา่อปุสงค์การใช้เลนส์แวน่ตาจะยงัมีอยู่ในระยะยาว 

Fig 6: Example of new product (zeen+bluloc) 

 
 
 
 
 
 
 

Source: Company, Better Vision 
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 สัญญาณการ turnaround ชัดเจนใน 4Q20 โดย GPM แตะระดับสูงสุดในรอบ 7 ไตรมาส 
บริษัทรายงานก าไรปกต ิ4Q20 ท่ี 75 ล้านบาท ฟืน้ตวัสูง +462% YoY, +377% QoQ แสดงถึงสญัญาณการ turnaround 
ของผลการด าเนินงาน โดยยอดขายกลับมาเพิ่มสูงขึน้ในเกือบทุกภูมิภาคยกเว้นตลาดยุโรป ส่งผลให้ GPM แตะระดบั
สูงสุดในรอบ 7 ไตรมาสท่ี 23.4% เทียบกบั 4Q19 ท่ี 14.0% และ 3Q20 ท่ี 10.7% ผลการด าเนินงานท่ีเพิ่มสงูขึน้หนนุโดย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเร่ิมกลบัมาและ pent-up demand หลังบางประเทศมีการคลายล็อกดาวน์, การเปล่ียนแว่นตา
ส าหรับผู้ ท่ีมีประกนัสุขภาพสายตาในต่างประเทศ ซึง่ส่วนใหญ่จะตดัรอบกรรมธรรม์ในช่วงสิน้ปี , และอานิสงส์ช่วงไฮซีซัน่ 
ขณะที่การผลิตบริษัทกลบัสู่ระดบัปกตอีิกครัง้ในช่วงปลายเดือน ก.ย. 2020  

เราประเมินผลการด าเนินงาน 1H21E จะพลิกเป็นก าไรฟืน้ตวั YoY จากสถานการณ์ COVID-19 และการขนส่ง logistics 
ท่ีกลบัมาดีขึน้ และการเร่งฉีดวคัซีนในภมูิภาคตา่ง ๆ 
 

Fig 7: 4Q20 results review 

FY: Dec (Bt mn) 4Q20 4Q19 YoY 3Q20 QoQ 2020 2019 YoY 
Revenues 623 520 19.8% 536 16.2% 1,838 2,001 -8.2% 
CoGS (477) (447) 6.8% (478) -0.3% (1,565) (1,637) -4.4% 
Gross profit 146 73 99.8% 57 153.8% 273 364 -25.0% 
SG&A (63) (69) -9.0% (55) 13.4% (226) (251) -9.9% 
EBITDA 137 56 143.1% 54 155.3% 250 323 -22.5% 
Other inc./exps 7 5 29.1% 5 44.9% 15 20 -24.1% 
Interest expenses (2) (2) -12.4% (3) -24.8% (10) (11) -7.5% 
Income tax (12) 7 n.m. 12 n.m. 16 6 147.8% 
Core profit  75 13 462.4% 16 376.6% 68 129 -47.0% 
Net profit 63 13 401.4% 21 202.8% 69 132 -47.9% 
EPS (Bt) 0.13  0.03  401.4% 0.04  202.8% 0.15 0.28 -47.9% 
Gross margin 23.4% 14.0%  10.7%  14.9% 18.2%  
Net margin 10.1% 2.4%   3.9%   3.7% 6.6%   

 

Source: Company 

 
 

Fig 8: 4Q19 vs 4Q20 revenue by region 

 
 
 
 
 
 
 

Source: Company 
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 ประเมินก าไรปกติปี 2020-22E โตเฉลี่ย +51% 
เราประเมินก าไรปกติในช่วง 2 ปีข้างหน้าขยายตวัสูงถึง +51% (CAGR 2020-22E) โดยคาดการณ์ก าไรปกติปี 2021E 
กลบัมา turnaround ฟืน้ตวั +104% YoY จาก 

1) รายได้เพิ่มขึน้ +16% YoY หลกั ๆ หนนุโดยตลาดยโุรปและอเมริกาปรับตวัสงู +44% YoY และ +29% YoY ตามล าดบั 
ตามเศรษฐกิจท่ีฟืน้ตวัหลงัสถานการณ์ COVID-19 คล่ีคลายขึน้, การรุกขยาย warehouse ในภมูิภาคยโุรป, และส่วนแบ่ง
การตลาดในตลาดอเมริกาท่ีเพิ่มมากขึน้, 

2) GPM ปรับขึน้เป็น 19.5% จากปี 2020 ท่ี 14.9% ตามปริมาณค าสั่งซือ้ท่ีดีขึน้ และการขยายผลิตภณัฑ์ท่ีมีมาร์จิน้สูง 
ได้แก่ กลุ่มเลนส์สัง่ฝนพิเศษเฉพาะบคุคล และเลนส์พลาสตกิมลูคา่เพิ่ม เช่น เลนส์บางพิเศษ เลนส์กนัแรงกระแทกสงู และ
เลนส์เปล่ียนสี, และ 

3) SG&A/Sale ลดลงเป็น 12% จากปี 2020 ท่ี 12.3% ส่วนหนึ่งเราคาดได้อานิสงส์จากการปรับเปล่ียนสายการผลิตเป็น
ระบบ automation ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มสงูขึน้ 
 

Fig 9: 2018-22E revenue Fig 10: 2018-22E gross profit 

 
 
 
 
 
 
 

 

Source: Company, KTBST Source: Company, KTBST 

 

Fig 11: 2018-22E SG&A/Sale Fig 12: 2018-22E normalized profit 

 
 
 
 
 
 
 

 

Source: Company, KTBST Source: Company, KTBST 
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VALUATION 
ประเมินราคาเหมาะสมท่ี 6.00 บาท 
เราประเมินราคาเหมาะสมท่ี 6.00 บาท อิง 2021E PER 20.6x และ EPS ท่ี 0.29 บาท เทียบเท่า 5-yr average PER โดย
เรามองว่าหุ้น TOG ควรเทรดระดบัค่าเฉล่ียซึ่งใกล้เคียงในช่วงปี 2019 จากแนวโน้มก าไรปกติท่ีจะกลับไปใกล้เคียงปี
ดงักล่าว เรามีมมุมองบวกตอ่ TOG จากทศิทางผลการด าเนินงานท่ีชดัเจนว่าผ่านจุดต ่าสดุแล้วจากการกลบัมาฟืน้ตวัโดด
เดน่ใน 4Q20 โดยเราประเมินก าไรปกตปีิ 2021E ฟืน้ตวัตอ่เน่ือง +104% YoY และคาดจะเตบิโตเฉล่ียสงูถงึ +51% ในช่วง 
2 ปี ข้างหน้า (CAGR 2020-22E)  ขณะท่ีปัจจุบันเทรดท่ี  2021E PER เ พียง  15x ( -1SD below 5-yr average PER) 
นอกจากนี ้เรามองว่าบริษัทมี catalyst จากเทรนด์ Health awareness ท่ีเพิ่มสูงขึน้ซึง่จะช่วยหนนุอุปสงค์เลนส์แว่นตาใน
ระยะยาว ส าหรับความเส่ียงด้านค่าเงิน แม้รายได้ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ แต่บริษัทป้องกันความเส่ียงด้วย วิธี 
natural hedging เน่ืองจากวตัถดุบิในการผลิตทัง้หมดต้องสัง่ซือ้จากตา่งประเทศ 
 

Fig 13: TOG’s PER band 

 
 
 
 
 
 
 

Source: Bloomberg, KTBST 
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COMPANY PROFILE 
บริษัท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) หรือ TOG ประกอบธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายเลนส์แวน่ตา ซึง่ผลิตตามค าสัง่
ซือ้ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของลูกค้า (OEM) และจ าหน่ายภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทเอง โดยจัดจ าหน่าย
สินค้าให้กบัผู้ ค้าส่งทัง้ในและต่างประเทศ มีฐานลูกค้าอยู่ในทุกภูมิภาคมากกว่า 50 ประเทศทัว่โลก ทัง้กลุ่มลูกค้าท่ีเป็น
ผู้ผลิต ผู้จดัจ าหน่าย กลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ฐานรายได้บริษัทส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลกูค้าในต่างประเทศ
ซึง่มีสดัส่วนรายได้ประมาณ 95% และกลุ่มลกูค้าในประเทศ 5% 
 
ผลิตภณัฑ์ของบริษัทสามารถแบง่ออกเป็น 4 กลุ่ม (ตามการแบง่โครงสร้างรายได้) ดงันี ้
1) เลนส์พลาสตกิธรรมดา (Standard) 
2) เลนส์พลาสตกิมลูคา่เพิ่ม (Value-added) ประกอบด้วยเลนส์บางพิเศษ เลนส์เปล่ียนสี เลนส์กนัแรงกระแทกสงู เลนส์

กนัแดด และเลนส์โพลาไรซ์ 
3) เลนส์สัง่ฝนพิเศษ (Rx lenses/Prescription lenses) 
4) เลนส์กระจก สินค้า และบริการอ่ืน ๆ ได้แก่ แม่แบบแก้วท่ีใช้ในกระบวนการผลิตเลนส์สายตาพลาสติกสินค้าซือ้มา

เพ่ือขายตอ่ และการให้บริการเคลือบเคมีผิวแข็งและเคลือบเคมีตดัแสงสะท้อน 
 

Fig 14: Shareholding structure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Company 

 
 

Fig 15: 2020 revenue breakdown by product Fig 16: 2020 revenue breakdown by region 

 
 
 
 
 
 
 

 

Source: Company Source: Company 
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Quarterly income statement       Forward PER band      
(Bt mn) 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20  

 

Sales 520  455  224  536  623   
Cost of sales  (447) (381) (228) (478) (477)  
Gross profit 73  74  (4) 57  146   
SG&A (69) (63) (45) (55) (63)  
EBITDA 56  59  1  54  137   
Finance costs (2) (2) (3) (3) (2)  
Core profit 13  19  (42) 16  75   
Net profit 13  38  (53) 21  63   
EPS 0.03  0.08  (0.11) 0.04  0.13   
Gross margin 14.0% 16.3% -1.8% 10.7% 23.4%  
EBITDA margin 10.8% 13.0% 0.3% 10.0% 22.0%  
Net profit margin 2.4% 8.4% -23.7% 3.9% 10.1%  
             
Balance sheet            Income statement           
FY: Dec (Bt mn) 2018 2019 2020 2021E 2022E  FY: Dec (Bt mn) 2018 2019 2020 2021E 2022E 
Cash & deposits 143 116 389 232 253  Sales 1,870 2,001 1,838 2,130 2,302 
Accounts receivable 340 362 373 387 419  Cost of sales  (1,499) (1,637) (1,565) (1,715) (1,842) 
Inventories 871 879 818 857 921  Gross profit 371 364 273 415 460 
Other current assets 26 41 45 48 53  SG&A (252) (251) (226) (256) (276) 
Total cur. assets 1,381 1,398 1,626 1,525 1,645  EBITDA 335 323 250 368 401 
Investments 35 32 32 35 37  Depre. & amortization (191) (189) (188) (191) (198) 
Fixed assets 1,091 1,054 1,015 1,037 1,069  Equity income 1 2 2 3 3 
Other assets 54 99 139 141 143  Other income 24 19 13 15 17 
Total assets 2,560 2,582 2,811 2,737 2,894  EBIT 144 134 63 177 204 
Short-term loans 262 337 557 446 526  Finance costs (11) (11) (10) (12) (13) 
Accounts payable 173 210 257 256 275  Income taxes (4) 6 16 (26) (34) 
Current maturities 73 51 48 31 28  Net profit before MI 129 129 68 139 156 
Other current liabilities 8 13 1 10 10  Minority interest  0 0 0 0 0 
Total cur. liabilities 516 611 863 742 838  Core profit 129 129 68 139 156 
Long-term debt 148 85 64 63 66  Extraordinary items 17 3 1 0 0 
Other LT liabilities 58 79 77 91 104  Net profit 146 132 69 139 156 
Total LT liabilities 206 163 141 154 170        
Total liabilities 722 774 1,005 896 1,008  Key ratios           
Registered capital  475 475 475 475 475  FY: Dec (Bt mn) 2018 2019 2020 2021E 2022E 
Paid-up capital 474 474 474 474 474  Growth YoY      
Share premium 482 482 482 482 482  Revenue -0.4% 7.0% -8.2% 15.9% 8.1% 
Retained earnings 714 688 683 718 763  EBITDA -15.3% -3.7% -22.5% 46.9% 9.2% 
Others 168 164 167 167 167  Net profit -20.4% -9.5% -47.9% 102.0% 12.6% 
Minority interests  0 0 0 0 0  Core profit -33.7% -0.2% -47.0% 103.6% 12.6% 
Shares’ equity 1,837 1,808 1,807 1,841 1,886  Profitability ratio      
       Gross profit margin 19.8% 18.2% 14.9% 19.5% 20.0% 
Cash flow statement            EBITDA margin 17.9% 16.1% 13.6% 17.3% 17.4% 
FY: Dec (Bt mn) 2018 2019 2020 2021E 2022E  Core profit margin 6.9% 6.4% 3.7% 6.5% 6.8% 
Net profit  146 132 69 139 156  Net profit margin 7.8% 6.6% 3.7% 6.5% 6.8% 
Depreciation 191 189 188 191 198  ROA 5.7% 5.1% 2.4% 5.1% 5.4% 
Chg in working capital (86) (2) 94 (55) (76)  ROE 7.9% 7.3% 3.8% 7.5% 8.3% 
Others (6) (19) (13) 22 14  Stability      
CF from operations  245 301 337 297 292  D/E (x) 0.26  0.26  0.37  0.29  0.33  
Capital expenditure (95) 11 (22) (213) (230)  Net D/E (x) 0.18  0.20  0.15  0.17  0.19  
Others (35) (178) (118) (7) (10)  Interest coverage ratio 12.8 12.0 6.1 14.6 15.3 
CF from investing  (130) (167) (141) (220) (240)  Current ratio (x) 2.67  2.29  1.88  2.05  1.96  
Free cash flow 115 134 196 77 52  Quick ratio (x) 0.99  0.85  0.94  0.90  0.86  
Net borrowings (9) (10) 196 (129) 80  Per share (Bt)      
Equity capital raised 0 0 0 0 0  Reported EPS  0.31  0.28  0.15  0.29  0.33  
Dividends paid (157) (152) (71) (104) (111)  Core EPS 0.27  0.27  0.14  0.29  0.33  
Others (6) (0) (50) 0 0  Book value 3.87  3.81  3.81  3.88  3.98  
CF from financing  (171) (162) 74 (234) (32)  Dividend 0.28  0.25  0.12  0.23  0.26  
Net change in cash  (56) (28) 271 (157) 20  Valuation (x)      
       PER 14.23  15.72  30.20  14.95  13.28  
       Core PER 16.10  16.12  30.45  14.95  13.28  
       P/BV 1.13  1.15  1.15  1.13  1.10  
       EV/EBITDA 7.21  7.54  9.42  6.49  6.09  
       Dividend yield 6.4% 5.7% 2.7% 5.4% 6.0% 

Source: Company, KTBST 
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Corporate governance report of Thai listed companies 2020 

CG rating by the Thai Institute of Directors Association (Thai IOD) 
Score Symbol Description ความหมาย 
90-100  Excellent ดีเลิศ 
80-89  Very Good ดีมาก 
70-79  Good ดี 
60-69  Satisfactory ดีพอใช้ 
50-59  Pass ผ่าน 
< 50 No logo given n.a. n.a. 

 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนท่ีแสดงไว้นี ้ เป็นผลท่ีได้จากการส ารวจและประเมินข้อมูลท่ีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมลูท่ีผู้ลงทนุทัว่ไปสามารถ
เข้าถึงได้ ผลส ารวจดงักล่าวจึงเป็นการน าเสนอข้อมูลในมุมมองของบุคคลภายนอกต่อมาตรฐานการก ากับดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 
โดยไม่ได้เป็นการประเมินผลการปฏิบตังิานหรือการด าเนินกิจการของบริษัทจดทะเบียน อีกทัง้มิได้ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทจดทะเบียนในการ
ประเมิน ดงันัน้ ผลส ารวจท่ีแสดงนีจ้ึงไม่ได้เป็นการรับรองถึงผลการปฏิบตัิงานหรือการด าเนินการของบริษัทจดทะเบียน และไม่ถือเป็นการให้
ค าแนะน าในการลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือค าแนะน าใดๆ ผู้ ใช้ข้อมูลจึงควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะห์และ
ตดัสนิใจในการใช้ข้อมลูใด ๆ ที่เก่ียวกับบริษัทจดทะเบียนท่ีแสดงในผลส ารวจนี ้ 
ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ากดั (มหาชน) มิได้ยืนยนัหรือรับรองถึงความครบถ้วนและถกูต้องของผลส ารวจดงักลา่ว 

 
KTBST: ความหมายของค าแนะน า 

“ซือ้” เน่ืองจากราคาปัจจบุนั ต ่ากว่า มลูคา่ตามปัจจยัพืน้ฐาน โดยคาดหวงัผลตอบแทนขัน้ต ่า 10% (ไม่รวมเงินปันผล) 

“ถือ” เน่ืองจากราคาปัจจบุนั ต ่ากว่า มลูคา่ตามปัจจยัพืน้ฐาน โดยคาดหวงัผลตอบแทนระหว่าง 0% - 10% (ไม่รวมเงินปันผล) 

“ขาย” เน่ืองจากราคาปัจจบุนั  สงูกว่า มลูคา่ตามปัจจยัพืน้ฐาน (ไม่รวมเงินปันผล) 

หมายเหต ุ: ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัอาจเปลี่ยนแปลงตามความเสี่ยงของตลาดท่ีเพิม่ขึน้ หรือลดลงในขณะนัน้ 
 
IOD disclaimer 
The Corporate Governance Report (CGR) of Thai listed Companies is based on a survey and assessment of information which 
companies listed on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative Investment (“listed companies”) disclose to the 
public. The CGR is a presentation of information from the perspective of outsiders on the standards of corporate governance of 
listed companies. It is not any assessment of the actual practices of the listed companies, and the CGR does not use any non-
public information. The CGR is not therefore an endorsement of the practices of the listed companies. It is not a recommendation 
for investment in any securities of any listed companies or any recommendation whatsoever. Investors should exercise their own 
judgment to analyze and consider any information relating to the listed companies presented in this CGR report. No representation 
or warranty is made by the Institute of Directors or any of its personnel as to the completeness or accuracy of the CGR report or 
the information used. 
 
KTBST’s stock rating definition 

BUY The stock’s total return is expected to exceed 10% over the next 6-12 months. The stock has good fundamentals and 
attractive valuations. 

HOLD The stock’s total return is expected to be between 0% - 10% over the next 6-12 months. The stock has good 
fundamentals, but may lack of near-term catalysts or its valuations are not attractive. 

SELL The stock’s total return is expected to fall below 0% or more over the next 6-12 months. Stock should be sold as 
negative total return is anticipated due to deteriorating fundamentals compared with its valuations. 

The stock’s expected total return is the percentage difference between the target price and the current price, which excludes 
dividend yields. 



 

Disclaimer: This report has been prepared by KTBST Securities PCL (KTBST). The information herein has been obtained from sources believed to be reliable and accurate; however, KTBST makes no representation as to the accuracy and completeness 
of such information.  Information and opinions expressed herein are subject to change without notice.  KTBST has no intention to solicit investors to buy or sell any securities in this report.  In addition, KTBST does not guarantee returns nor price of the 
securities described in the report nor accept any liability for any loss or damage of any kind arising out of the use of such information or opinions in this report.  Investors should study this report carefully in making decisions.  All rights are reserved.   This 
report may not be reproduced, distributed or published by any person in any manner for any purpose without permission of KTBST. Investment in securities has risks. Investors are advised to consider carefully before making decisions.  
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Disclaimer: บทวิเคราะห์ฉบบันีจ้ดัท าขึน้โดยบริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสท ีจ ากดั (มหาชน) มีวตัถปุระสงค์เพื่อน าเสนอและเผยแพร่บทวิเคราะห์ให้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจของนกัลงทุนทัว่ไป โดยจดัท าขึน้บนพืน้ฐานของข้อมลูที่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชนอนัเชื่อถือได้ และมิได้มีเจตนาเชิญชวนหรือชีน้ าให้ซือ้หรือขายหลกัทรัพย์แต่อย่างใด ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบเีอสท ี จ ากดั (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสยีหายใดๆ ที่เกิดขึน้จากการใช้บทวิเคราะห์ฉบบั
นีท้ัง้ทางตรงและทางอ้อม และขอให้นกัลงทนุใช้ดลุพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตดัสนิใจลงทนุ 

ESG rating (ESG: Environmental, Social, and Governance) 
KTBST มีการจัดท า ESG Rating (ESG: Environment, Social, Governance) เพ่ือบ่งบอกว่าบริษัทมีการก ากับดูแลกิจการและมีความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคมระดบัใด โดยทาง KTBST ให้ความใส่ใจกับการลงทนุในบริษัทท่ีมีการพฒันาท่ียัง่ยืน จึงได้จดัท าเกณฑ์ใน
การให้คะแนน ESG ส าหรับหุ้นท่ีเรา Cover อยู่ ส าหรับหลกัเกณฑ์ในการประเมินคะแนน ESG ของ KTBST ท าการพิจารณาจาก 3 ด้าน ดงันี ้

 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง การท่ีบริษัทมีนโยบายและกระบวนการท างานในองค์กรเพ่ือจดัการสิ่งแวดล้อม
อย่างชดัเจนและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพ รวมถึงมีการฟืน้ฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ ซึง่เรา
ใช้เกณฑ์ด้านรายได้ของบริษัทว่าบริษัทนัน้ๆ มีสดัสว่นรายได้ท่ีสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมเทา่ไหร่ 

 การจัดการด้านสังคม (Social) การท่ีบริษัทมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและเทา่เทียม มีการสง่เสริมและพฒันา
พนกังานอย่างต่อเน่ืองและมีคณุภาพ รวมถึงสนบัสนนุคู่ค้าให้มีการปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ชุมชนท่ีบริษัทมีความ
เก่ียวข้องให้เตบิโตอย่างยัง่ยืน ซึง่เราใช้เกณฑ์คะแนนจาก Bloomberg โดยการส ารวจรายงานตา่งๆ ท่ีไม่ใช่งบการเงิน ข่าวสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบับบริษัท และกิจกรรมทาง NGO 

 บรรษัทภิบาล (Governance) การท่ีบริษัทมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ีชดัเจน 
ต่อต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ ตลอดจนดแูลผู้ มีส่วนได้เสีย ซึง่รวมถึงการจ่ายภาษีให้แก่ภาครัฐอย่างโปร่งใส  ซึง่เราใช้เกณฑ์พิจารณาจาก CG 
rating ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ESG Rating ท่ี KTBST ประเมินมี 5 ระดบั ได้แก่  
1. Excellent ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 5 
2. Very Good ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 4 
3. Good ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 3 
4. Satisfactory ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 2 
5. Pass ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 1 
ส าหรับบริษัทท่ีมีข้อมลูไม่เพียงพอในการประเมินจะได้ rating เป็น n.a. 

 
ESG rating (ESG: Environmental, Social, and Governance) 
KTBST believes environment, social and governance (ESG)  practices will help determine the sustainability and future financial 
performance of companies. We thus incorporate ESG into our valuation model. 

 Environment.  Environment factors relate to corporate responsibility for its actions and how it manages its impact on the 
environment. KTBST analyzes revenue, which exposes to environment risks and opportunities. 

 Social.  Social factors deal with company’s relationship with its employees and vendors.  That also includes company’s 
initiatives related to employee health and well- being, as well as community involvement.  KTBST’s evaluation on social 
practices is based on Bloomberg, which measure from company’s social responsibility news. 

 Governance.  Corporate government factors include company’s transparency, decision-making structure, concrete risk 
assessment method, treatment of minority shareholders and anti-corruption practices. KTBST conduct this analysis based on 
IOD’s scores. 

KTBST’s ESG ratings score from 1-5 
1. Excellent scores at 5 
2. Very Good scores at 4 
3. Good scores at 3 
4. Satisfactory scores at 2 
5. Pass scores at 1 
KTBST provides “n.a.” in cases of insufficient data. 


