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                         วนัท่ี  15 กุมภาพนัธ์ 2566 

                                    

เร่ือง             ขอน าส่งงบการเงิน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ เม่ือ

เปรียบเทียบกบัปี 2564 

เรียน             กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ส าเนาเรียน   เลขาธิการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 บริษัท ไทยออพติคอล  กรุ๊ป จ ากัด มหาชน (บริษัทฯ) ใคร่ขอน าส่งเอกสารประกอบรายงานผลการ

ด าเนินงานของปี 2565 ของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1) งบการเงิน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ของบริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทั

ยอ่ย 

2) ค าอธิบายและบทวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ส าหรับผลการด าเนินงาน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

3) สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ประจ าปี (F45-3) 

หมายเหตุ: เปิดเผย ทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่แก่ผูล้งทุนต่อไป      

    

                                         ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                    บริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ ากดั มหาชน 

 

                       ___________________________ 

                                                                                  (นายธรณ์ ประจกัษธ์รรม) 

                                                                                         ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร                                                          

ส านกัเลขานุการบริษทั 

  โทรศพัท:์  02 - 194 1145-1150 ต่อ 3119 

  โทรสาร:   02 - 194 1151 
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    บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

    ค าอธิบายและบทวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

          ผลการด าเนินงานส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

ภำพรวมเศรษฐกิจโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในไตรมาสท่ี 4 โดยรวมทัว่โลกผ่อน
คลายจนเกือบสู่ระดบัปกติซ่ึงคาดว่าจะกลายเป็นโรคประจ าถ่ินในไม่ช้า ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลาย
ประเทศฟ้ืนตวัอยา่งต่อเน่ืองในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป การผ่อนคลายมาตรการ Zero-COVID ของประเทศจีนยงั
เป็นปัจจยัหนุนภาคการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ให้กลบัเขา้สู่สภาวะปกติ ท าให้ช่วยคล่ีคลายปัญหา
ห่วงโซ่อุปทานหยดุชะงกัท่ีเกิดข้ึนในช่วงวกิฤติโควดิ-19 ท่ีผา่นมา อยา่งไรก็ตามแมว้า่ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจโลกจะลดลง แต่ยงัพบการชะลอตวัและบางเขตเศรษฐกิจมีแนวโนม้เขา้สู่ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยจากปัจจยัส าคญัไดแ้ก่ 1) สถานการณ์การเงินท่ีตึงตวัตามการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียอยา่งต่อเน่ือง
ของธนาคารกลางทัว่โลกเพื่อรับมือกบัอตัราเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึน 2) ความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของสงครามรัสเซีย-
ยเูครนท่ียงัยืดเยื้อท าให้เกิดความผนัผวนของราคาสินคา้โภคภณัฑ์โดยเฉพาะราคาน ้ ามนั 3) วิกฤตราคาพลงังานในยู
โรโซนเน่ืองจากข้อจ ากดัในการจดัหาพลงังานทดแทนแหล่งผลิตในรัสเซีย และ 4) วิกฤตค่าครองชีพ (Cost of 
living crisis) จากแรงกดดนัของเงินเฟ้อ ซ่ึงปัจจยัเปล่าน้ีมีความส าคญัมากและจะตอ้งติดตามการเปล่ียนแปลงต่อไป 

ในส่วนของกิจกรรมภาคการผลิตและการส่งออกสินค้าของประเทศมหาอ านาจท่ีเป็นแรงขบัเคล่ือนหลักของ
เศรษฐกิจโลก อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวแต่อาจไม่เกิดภาวะถดถอยเน่ืองจาก
ตลาดแรงงานยงัคงแข็งแกร่ง ในขณะท่ีกลุ่มประเทศยุโรปมีความเส่ียงท่ีจะเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากปัญหา
การขาดแคลนพลังงาน ส าหรับประเทศจีนนั้นอาจได้รับแรงกดดันจากปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ ข้อพิพาท
ระหว่างจีนกบัไตห้วนั ความขดัแยง้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา และความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดโควิด-19 
ภายหลงัการผอ่นคลายมาตรการ Zero-COVID เป็นผลท าใหแ้นวโนม้เศรษฐกิจโลกในภาพรวมชะลอตวัลง 

อยา่งไรก็ตามแมว้า่สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จะส่งผลกระทบท่ีลดลงต่อตน้ทุนของกิจกรรมภาคธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทั แต่ก็มีปัจจยัความเส่ียงดา้นอ่ืน ๆ เพิ่มมากข้ึนทั้งดา้นตน้ทุนค่าขนส่งวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป 

ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินต่างประเทศ การส่งสัญญาณเร่ืองการข้ึนราคาวตัถุดิบจากผูข้ายหลายราย 
การข้ึนอตัราค่าจา้งขั้นต ่า ซ่ึงส่งผลกระทบต่อตน้ทุนวตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองของบริษทั ท าให้ฝ่ายบริหารของ
กลุ่มบริษทัตอ้งติดตามความคืบหนา้ของปัจจยัความเส่ียงดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ดและจะประเมินผลกระทบทางการเงิน
เก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบดงักล่าวต่อไป 
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ภำพรวมธุรกจิ 

ในปี 2565 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายไดร้วม 2,980 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 513 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 21 และมีผลก าไรสุทธิส าหรับปี 404 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 93 ลา้นบาท หรือร้อยละ 30 โดยมีรายละเอียด
แสดงดงัตารางดา้นล่าง 

 งบกำรเงินรวม              (หน่วย: ล้ำนบำท) ปี 2565 ปี 2564 

รายไดร้วม 2,980 2,466 

ตน้ทุนขายและบริการ 2,248 1,867 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 295 259 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ส าหรับปี 404 310 

ปัจจยัหลกัของการเพิ่มข้ึนของรายไดน้ั้นเกิดจากรายไดจ้ากการขาย ซ่ึงมีเหตุผลจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก
จากการท่ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในภาพรวมผอ่นคลายดงักล่าวมาขา้งตน้ โดยรายได้
จากการขายมีการเพิ่มข้ึนในทุกภูมิภาค ภูมิภาคออสเตรเลียเพิ่มข้ึนร้อยละ 36 ภูมิภาคแอฟริกาและตะวนัออกกลาง 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 32 ภูมิภาคอเมริกาเพิ่มข้ึนร้อยละ 30  ภูมิภาคยุโรปเพิ่มข้ึนร้อยละ 12 และในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 8  ในดา้นตน้ทุนขายและบริการนั้นมีอตัราส่วนต่อรายไดจ้ากการขายและบริการลดลงจากปีก่อน 
เหตุผลหลกัเกิดจากปริมาณการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนตามปริมาณการขายและการจดัการตน้ทุนสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
และในดา้นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพิ่มข้ึนสอดคลอ้งกบักิจกรรมดา้นการขายท่ีเพิ่มข้ึน 

กำรวเิครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 

1. รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

1.1 รายไดจ้ากการขายและบริการ 

ในปี 2565 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการขายและบริการจ านวน 2,923 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 
จ านวน 542 ล้านบาท หรือร้อยละ 23 โดยมีการเพิ่มข้ึนของผลิตภณัฑ์กลุ่มเลนส์สั่งฝนพิเศษ 289 ลา้นบาท 
กลุ่มเลนส์พลาสติกธรรมดา 153 ลา้นบาท กลุ่มเลนส์กระจกสินคา้และบริการอ่ืน ๆ 75 ลา้นบาท และกลุ่ม
เลนส์พลาสติกมูลค่าเพิ่ม 7 ลา้นบาท 
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ตารางแสดงรายไดจ้  าแนกตามสายผลิตภณัฑเ์ป็นร้อยละ 

โครงสร้ำงรำยได้ตำมมูลค่ำ ผู้ผลติ ปี 2565 ปี 2564 

1. เลนส์พลาสติกธรรมดา                              บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 28 28 

2. เลนส์พลาสติกมูลค่าเพิ่ม* บริษทัฯ 28 34 

3. เลนส์สั่งฝนพิเศษ บริษทัยอ่ย 35 31 

4. เลนส์กระจก สินคา้และ

บริการอ่ืน 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 9 7 

รำยได้รวม   100 100 

หมายเหตุ:  *เลนส์พลาสติกมูลค่าเพิ่ม ประกอบดว้ย เลนส์บางพิเศษ เลนส์เปล่ียนสี และเลนส์กนัแรงกระแทกสูง 

1.2  ตน้ทุนขาย 

ในปี 2565 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีอตัราส่วนตน้ทุนขายและบริการต่อรายไดจ้ากการขายและบริการใน
อตัราร้อยละ 77 ลดลงร้อยละ 1 จากปีก่อน โดยมีเหตุผลหลกัจากปริมาณการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนและการจดัการ
ตน้ทุนสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหต้น้ทุนสินคา้ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

1.3 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

 ในปี 2565 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน 295 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 36 ลา้น
บาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน สาเหตุหลกัของการเพิ่มข้ึนขา้งตน้เกิดจากค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายท่ี
เพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ การสนับสนุนการขาย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการจดังานแสดงสินคา้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบักิจกรรมดา้นการขายท่ีเพิ่มข้ึน 

1.4 รายไดอ่ื้น 

     ในปี 2565 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีรายได้อ่ืนจ านวน 57 ล้านบาท ลดลง 29 ล้านบาทจากปีก่อน โดยมี
เหตุผลหลกัจากการลดลงของก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 

1.5 ก าไรสุทธิ 

     ในปี 2565 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีก าไรสุทธิจ านวน 404 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 93 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
30 จากปีก่อน เหตุผลหลกัของการเพิ่มข้ึนดงักล่าวเกิดจากการเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากการขายและตน้ทุนขาย
และบริการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
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2. ฐำนะกำรเงิน   

บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีสินทรัพยร์วมในปี 2565 จ านวน 3,302 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2564 จ านวน 415 
ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มข้ึนและลดลงท่ีมีสาระส าคญัดงัน้ี 

สินทรัพยห์มุนเวยีน เพิ่มข้ึนจ านวน 414.66 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน 113.20 ลา้นบาท ซ่ึงสาเหตุหลกัเพิ่มข้ึนผลการด าเนินงาน
ท่ีดีข้ึน 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน 51.87 ลา้นบาท โดยมีเหตุผลหลกัจากการคา้งช าระของลูกหน้ี
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 26.77 ล้านบาท และลูกหน้ีการค้ากิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 26.77 ล้านบาท 
(รายละเอียดแสดงใน หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8) 

 เงินกูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัลดลง 14.63 ลา้นบาท 

 สินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึน 244.63 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัเพิ่มข้ึนจากสินคา้ส าเร็จรูป 129.99 ลา้นบาท 
สินค้าระหว่างทาง 67.88 ล้านบาท และวัส ดุ ส้ินเปลือง-แม่แบบพิมพ์แก้ว 28.56 ล้านบาท 
(รายละเอียดแสดงใน หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12) 

 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนเพิ่มข้ึน 23.85 ลา้นบาท 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมในปี 2565 จ านวน 1,187 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2564 เท่ากบั 257 ลา้น
บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

หน้ีสินหมุนเวยีน เพิ่มข้ึน 269.18  ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน เพิ่มข้ึน 128 ล้านบาท โดยมีเหตุผลหลักจากการเพิ่มข้ึนของเจ้าหน้ี
การคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 103.30 ลา้นบาท เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 36.99 ลา้นบาท 
(รายละเอียดแสดงใน หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19) 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มข้ึน 150 ลา้นบาท 

 ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีลดลง 31.65 ลา้นบาท 

 ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพิ่มข้ึน 14.77 ลา้นบาท 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน ลดลง 12.57 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีลดลง 9.56 ลา้นบาท 

 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานลดลง 3.68 ลา้นบาท 
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บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมในปี 2565 จ านวน 2,115 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2564 
จ านวน 158.08 ลา้นบาท 

3. กระแสเงินสด 

     กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) ณ 31 ธนัวาคม 2565 เทียบกบัปีก่อน           (หน่วย : ลา้นบาท) 

รำยกำร ปี 2565 ปี 2564 
เปลีย่นแปลง 
จ ำนวน 

เปลีย่นแปลง 
ร้อยละ 

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) 
ในกิจกรรมด าเนินงาน 436.52 230.18 206.34 89.6 
กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) 
ในกิจกรรมการลงทุน (173.85) (175.12) 1.27 0.72 
กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป)  
ในกิจกรรมจดัหาเงิน (149.47) (286.44) 136.97 47.8 

กระแสเงินสดสุทธิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 113.20 (231.38) 344.58 148.9 

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมการด าเนินงานส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม 2565 จ านวน 436.52 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน
จากปีก่อน 206.34 ลา้นบาท โดยมีเหตุผลหลกัจากผลการด าเนินงานท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุน ส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม 2565 จ านวน 173.85 ลา้นบาท อยูใ่นระดบั
เดียวกนักบัปีก่อน โดยมีการเปล่ียนแปลงส าคญัจากการเพิ่มข้ึนของการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และการ
ลดลงของเงินกูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน ส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม 2565 จ านวน 149.47 ลา้นบาท ลดลงจากปี
ก่อน 136.97 ลา้นบาท ซ่ึงมีเหตุผลหลกัจากเงินสดจากการกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารและการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 
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4. กำรวเิครำะห์อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 

ประเภทอตัรำส่วนทำงกำรเงิน      ปี 2565 ปี 2564 

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร     

อตัราก าไรขั้นตน้ GP (%) 23.51 22.35 

อตัราก าไรสุทธิ NP (%) 13.96 13.15 

ควำมมีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน   

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ROE (%) 19.83 16.48 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ ROA (%) 14.21 12.02 

ระยะเวลาเก็บหน้ีถวัเฉล่ีย ACP (วนั) 56.03 60.92 

อายเุฉล่ียของสินคา้คงเหลือ AAI (วนั) 211.39 195.04 

อายเุฉล่ียของเจา้หน้ีการคา้ APP (วนั) 37.51 34.10 

ควำมสำมำรถในสภำพคล่อง      

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ D/E ratio (เท่า) 0.56 0.48 

 

 

 

 


