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1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 การจดทะเบียน บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย 
บริษัทฯ จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 21 กรกฎาคม 
2530 

1.2 สถานประกอบการ ส านกังานใหญ่และโรงงานตัง้อยู่เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี   
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

  สถานประกอบการสาขา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ - ล าพูน โรงงานตัง้อยู่
เลขท่ี 99/3 หมูท่ี่ 5 ต าบลป่าสกั อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู 

  สถานประกอบการสาขา สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ - กบินทร์บรีุ โรงงานตัง้อยู่
เลขท่ี 125 หมูท่ี่ 5 ต าบลนนทรี อ าเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ  

สถานประกอบการสาขา บางพลี ตัง้อยู่เลขท่ี 911 หมู ่15 ถนนเทพารักษ์ อ าเภอบาง
เสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

สถานประกอบการสาขา แมส่อด โรงงานตัง้อยู่เลขท่ี 269/1 หมูท่ี่ 15 ต าบลแมก่าษา 
อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 

1.3 ธุรกิจหลกั ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกายและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจหลกัตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 4.1 

1.4 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ สองล าดบัแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ได้แก่ :- 

 ร้อยละของทนุท่ีออกและช าระแล้ว 

 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 23.52 23.52 
บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 13.33 13.33 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิ 

2.1 งบการเงินนีจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบตัิทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชี (“สภาวิชาชีพบญัชี”) และการแสดงรายการในงบ
การเงินได้ท าขึน้เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี  11 ตุลาคม 2559 
ออกตามความในพระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการจดัท าและน าเสนอรายการทางการเงิน  

2.2 งบการเงินนีไ้ด้จดัท าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิมเว้นแตจ่ะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.3 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี ้
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2.4 เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมนีไ้ด้จัดท าขึน้โดยรวมงบการเงินของบริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า 
“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “บริษัทย่อย”) ดงัตอ่ไปนี ้ 
 การถือหุ้น/ สทิธิออกเสยีง (%) จดัตัง้ขึน้

ในประเทศ ท่ีอยู่ ประเภทกิจการ 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 

บริษัทย่อย      

บริษัท เอส. แอพพาเรล จ ากดั 99.99 99.99 ไทย เลขท่ี 4/2 หมู่ท่ี 8 ถนนบางนา- ผลติและจ าหน่ายเคร่ืองแตง่ 

    ตราด กม.18 ต าบลบางโฉลง กายและรับจ้างผลติเสือ้ผ้า 
    อ าเภอบางพลี สมทุรปราการ  

บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จ ากดั 87.76 87.76 ไทย เลขท่ี 129/1 ถนนช่องนนทรี จ าหน่ายเคร่ืองแตง่กาย 
    แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา  
    กรุงเทพมหานคร  

• บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคมุกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วน
ได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผล
กระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่จ านวนเงินผลตอบแทนนัน้ได้  

• บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคมุของบริษัทฯ การควบคมุเกิดขึน้เม่ือบริษัทฯ มีอ านาจควบคมุ
ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการนัน้ เพ่ือได้มาซึง่
ประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย 

•  บริษัทฯ น างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตัง้แต่วนัท่ีได้มา (วนัท่ีบริษัทฯ มี
อ านาจในการควบคมุบริษัทย่อย) จนถงึวนัท่ีบริษัทฯ สิน้สดุการควบคมุบริษัทย่อยนัน้   

•  งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท าขึน้โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีท่ีส า คัญ
เช่นเดียวกนักบัของบริษัทฯ 

•  ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญั ราคาตามบญัชีของเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินของบริษัทฯ กับส่วนของผู้ ถือหุ้ นของบริษัทย่อยได้ถูกตัดออกจากงบ
การเงินรวมนีแ้ล้ว 

• สว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทนุและสินทรัพย์สทุธิของบริษัทย่อยสว่นท่ีไมไ่ด้
เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและส่วนของผู้ ถือหุ้น
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.5 บริษัทฯ จดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทนุ 

2.6 การใช้ประมาณการทางบญัชี 

 ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้อง
ใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงาน
จ านวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย์ หนีส้ิน รายได้ และคา่ใช้จ่ายผลท่ีเกิดขึน้จริงจงึแตกตา่งจากท่ีประมาณการไว้ 
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 ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจัดท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับ
ประมาณการทางบญัชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีประมาณการดงักล่าวได้รับการทบทวนและในอนาคตท่ีได้รับ
ผลกระทบ 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีปัจจบุนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียด ดงันี ้

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั 

 สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถงึแนวปฏิบตัิทางบญัชีฉบบัใหม่ ซึง่มีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินนี ้

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมท่ี่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 

กลุม่บริษัทฯ ไมม่ีแผนท่ีจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตัิทางบญัชี จ านวนหลายฉบบัซึง่มี
ผลบังคบัส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาใช้ก่อนวนัถือปฏิบัติ ซึ่ง
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินส าหรับปีท่ีเร่ิมใช้มาตรฐานดังกล่าว โดยมีมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหมซ่ึง่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลกัการส าคญั ดงันี ้:- 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาท่ีท ากบัลกูค้า ใช้แทนมาตรฐานการ
บญัชีและการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวข้องตอ่ไปนี ้:- 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รายได้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31                         

(ปรับปรุง 2560) 
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเก่ียวกบับริการ
โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

การโอนสินทรัพย์จากลกูค้า 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินในกลุม่เคร่ืองมือทางการเงิน จ านวน 
5 ฉบบั ท่ีจะมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ประกอบด้วย :- 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเสี่ยงของเงินลงทุนสทุธิใน

 หน่วยงานตา่งประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19  การช าระหนีส้ินทางการเงินด้วยตราสารทนุ 

  ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใช้
มาตรฐานดงักลา่วมาถือปฏิบตัิ 
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4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

4.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

รายได้จากการขาย 
รายได้จากการขายจะรับรู้ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเม่ือได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญั
ของความเป็นเจ้าของสินค้าท่ีมีนัยส าคัญไปให้กับผู้ ซือ้แล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการ
ควบคุมหรือบริหารสินค้าท่ีขายไปแล้วนัน้หรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนัยส าคัญในการได้รับประโยชน์จาก
รายการบญัชีนัน้ หรือ ไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายได้และต้นทุนท่ีเกิดขึน้ได้อย่างน่าเช่ือถือ หรือ มีความ
เป็นไปได้คอ่นข้างแน่นอนท่ีจะต้องรับคืนสินค้า 

 รายได้จากการรับจ้างการผลิต 

รายได้จากการรับจ้างการผลติรับรู้เมื่อให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขัน้ความส าเร็จของงาน 

 เงนิปันผลรับ 

เงินปันผลรับจากเงินลงทนุ รับรู้เป็นรายได้เม่ือสิทธิในการรับเงินปันผลได้เกิดขึน้แล้ว 

 ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบีย้รับรู้ตามเกณฑ์อตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริง 

 รายได้อ่ืนและค่าใช้จ่าย  

กลุม่บริษัทรับรู้รายได้อื่น และคา่ใช้จ่าย ตามเกณฑ์คงค้าง 

4.2 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถงึ เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผ่ือเรียก และเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซึ่งมีก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มีข้อจ ากัดในการ
เบิกใช้ 

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

ลกูหนีก้ารค้าแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ กลุ่มบริษัท บันทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึน้จากการเก็บเงินลูกหนีไ้ม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บ
เงินและการวิเคราะห์อายหุนี ้ 
กลุม่บริษัทพิจารณาตัง้คา่เผ่ือการรับคืนสินค้า  โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีต  

4.4 สินค้ำคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือค านวณตามราคาทนุ (วิธีถวัเฉลี่ย) หรือมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะต ่ากว่า 

ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนท่ีซือ้ ต้นทุนในการดดัแปลงและต้นทุนอื่นเพ่ือให้สินค้าอยู่ในสถานท่ีและสภาพ
ปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ย
การผลิตอย่างเหมาะสม  
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มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยต้นทุนท าต่อและ
คา่ใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการขาย 

กลุม่บริษัทตัง้คา่เผ่ือมลูคา่สินค้าลดลงส าหรับสินค้าท่ีเสื่อมคณุภาพ เสียหาย ล้าสมยัและค้างนาน 

4.5 เงนิลงทุน 

• เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ
หลกัทรัพย์เป็นรายการก าไรหรือขาดทนุในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

• เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในราคายุติธรรม 
หลกัทรัพย์เผ่ือขายมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการลงทนุระยะยาว บริษัทฯ บนัทกึการเปลี่ยนแปลงมลูคา่ของ
หลกัทรัพย์ดงักล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกระทัง่จ าหน่าย
หลกัทรัพย์ดงักลา่วออกไป จงึบนัทกึการเปลี่ยนแปลงมลูคา่นัน้ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

• เงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้จะครบก าหนดช าระในหนึ่งปี และท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุนตดัจ าหน่าย บริษัทฯ ตดับญัชีสว่นเกิน/ส่วนต ่ากวา่มลูคา่ตราสารหนีต้ามอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 
ซึง่จ านวนท่ีตดัจ าหน่ายนีจ้ะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบีย้รับ  

• เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุน
สทุธิจากคา่เผ่ือการด้อยคา่ (ถ้ามี)  

เงินลงทนุในบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั หมายถงึบริษัทท่ีกลุ่มบริษัทถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 และ/หรือบริษัท
ท่ีมีผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวบางส่วนร่วมกันไม่ว่าในทางตรงหรือ
ทางอ้อม  

เงินลงทุนในบริษัทอื่น หมายถึงบริษัทท่ีกลุ่มบริษัทถือหุ้น แต่ไม่มีอ านาจควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายใดๆ  

• เงินลงทนุในบริษัทร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินรวมใช้วิธีสว่นได้เสีย 

• เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ บันทึกบัญชีโดยใช้วิธี
ราคาทนุสทุธิจากคา่เผ่ือการด้อยคา่ (ถ้ามี)  

มลูค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วนัท าการ
สุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่า
สินทรัพย์สทุธิ 

กลุม่บริษัทใช้วิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัในการค านวณต้นทนุของเงินลงทนุ  
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4.6 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

อสงัหาริมทรัพย์แสดงในราคาทนุหกัคา่เสื่อมราคาสะสม และผลขาดทนุจากการด้อยคา่สะสม (ถ้าม)ี 

ต้นทนุของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ประกอบด้วย ราคาซือ้ และรายจ่ายโดยตรงใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัหา
สินทรัพย์  

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แตล่ะรายการ ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ ดงันี ้:- 

อาคาร 20   ปี   
สว่นปรับปรุงท่ีดิน 5   ปี  
ท่ีดิน ไมค่ิดคา่เสื่อมราคา  

4.7 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่า
เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์ (ถ้าม)ี 

ต้นทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ราคาซือ้ และรายจ่ายโดยตรงใดๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดหา
สินทรัพย์  

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ภายหลงัจะบนัทกึรวมในมลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่ว่า
กลุม่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากต้นทนุนัน้ และสามารถวดัราคามลูค่าต้นทนุได้อย่าง
น่าเช่ือถือ ต้นทนุในการซอ่มแซมและบ ารุงรักษาจะรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้
ดงันี ้:- 

สว่นปรับปรุงท่ีดิน 5  ปี   
อาคารและสิ่งปลกูสร้าง 20, 25, 35 และ 40  ปี   
เคร่ืองจกัร 5 - 10  ปี   
อปุกรณ์ส านกังาน 3 - 5  ปี   
คา่ตกแตง่และติดตัง้ 5  ปี   
ยานพาหนะ 5  ปี   

กลุม่บริษัทไมค่ิดคา่เสื่อมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพย์ท่ีอยู่ระหวา่งการก่อสร้างและติดตัง้ 

กลุ่มบริษัททบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ทุกสิน้รอบปีบญัชี และหากคาดว่า
มูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แตกต่างไปจากท่ีได้ประมาณไว้  กลุ่มบริษัทถือว่าการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี 
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4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไมม่ีตวัตนแสดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่ตดัจ าหน่ายสะสมและคา่เผ่ือการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของ
สินทรัพย์นัน้ 

กลุ่มบริษัทตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นัน้ คา่ตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สินทรัพย์ไมม่ีตวัตนที่มีอายกุารให้ประโยชน์จ ากดั คือ คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์โดยตดัจ าหน่าย 5 - 10 ปี 

4.9 สิทธิกำรเช่ำ 

สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม ค่าตดัจ าหน่ายของสิทธิการเช่าค านวณจากราคาทุน 
โดยวิธีเส้นตรงตามอายสุญัญาเช่า 7 - 10 ปี 

คา่ตดัจ าหน่ายบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

4.10 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

โดยทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทจะท าการประเมินว่ามีข้อบ่งชีซ้ึง่แสดงวา่สินทรัพย์ด้อยคา่ลง
หรือไม่ หากมีข้อบ่งชีข้องการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะท าการประมาณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์
และหากพบวา่ราคาตามบญัชีของสินทรัพย์นัน้มีมลูคา่สงูกวา่มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะบนัทึก
การลดมลูค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากบัมลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์หกัด้วยต้นทนุในการจ าหน่ายหรือมลูคา่จากการใช้ของสินทรัพย์นัน้ แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่) 

4.11 รำยกำรธุรกจิกับบุคคลหรือกจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกลุ่มบริษัท      
ถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักับกลุ่ม
บริษัท รวมถงึบริษัทท่ีท าหน้าท่ีถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทในกลุม่เดียวกนั นอกจากนี ้บคุคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวข้องกนัยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบคุคลซึง่ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อม และมี
อิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญกับกลุ่มบริษัท ผู้บริหารท่ีส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทท่ีมี
อ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  ตลอดทัง้สมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกับ
บุคคลดงักล่าวซึ่งมีอ านาจชักจูงหรืออาจชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และกิจการท่ีบุคคลดังกล่าวมี
อ านาจควบคมุหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 

4.12 เงนิตรำต่ำงประเทศ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเป็นตวัเงินซึง่อยู่ในสกลุเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด ณ วนัท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงิน เว้นแตร่ายการท่ีได้ตกลงอตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากบัธนาคารไว้ จะบนัทกึด้วยมลูคา่ยตุิธรรม 
ก าไรและขาดทนุท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงานใน
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
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4.13 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

• ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงำน 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังานวดัมลูคา่โดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นคา่ใช้จ่าย
เม่ือพนกังานท างานให้ 

• โครงกำรสมทบเงนิ 

กลุ่มบริษัทได้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ โดยใช้แผนการก าหนดอตัราการจ่ายสมทบโดยท่ีสินทรัพย์ของ
กองทุนได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนส ารองเลีย้งชีพ
ดงักล่าวได้รับเงินเข้าสมทบกองทุนจากพนกังานและกลุ่มบริษัท เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนส ารองเลีย้งชีพ
ของกลุม่บริษัทบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเก่ียวข้อง 

• โครงกำรผลประโยชน์ 
- ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างและเกษียณอาย ุ

ตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทย และนโยบายการจ้างงานของกลุม่บริษัท พนกังานท่ีท างานครบ 
120 วัน มีสิทธิได้รับค่าชดเชย เน่ืองจากการเลิกจ้าง การให้ออกจากงานโดยไม่มีความผิดตาม
ระเบียบข้อบังคบัเก่ียวกบัการท างาน หรือเมื่อท างานครบอายุเกษียณ 55 ปี และ 58 ปี ตามอตัราท่ี
กฎหมายก าหนดโดยขึน้อยู่กบัระยะเวลาท างาน ซึง่อตัราท่ีใช้ในปัจจุบนัก าหนดไว้สูงสดุไม่เกิน 300 
วนั ของเงินเดือนเดือนสดุท้าย รวมทัง้ในกรณีท่ีพนกังานมีอายกุารท างานมากกวา่ 20 ปี มีสิทธิได้รับ
คา่ชดเชยพิเศษเพ่ิมเติมเมื่อออกจากงานตามอตัราท่ีก าหนดไว้ 

- ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 
กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการมอบผลตอบแทนให้แก่พนกังานท่ีท างานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี ตาม
จ านวนเงินท่ีก าหนด 
บริษัทฯ มีนโยบายในการมอบผลตอบแทนให้แก่กรรมการท่ีเกษียณอายุ โดยค านวณผลตอบแทนตาม
อายกุารเป็นกรรมการคณูด้วยอตัราผลตอบแทนท่ีก าหนด 

กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์ของพนักงานส าหรับโครงการผลประโยชน์ดังกล่าว
ค านวณโดยใช้เทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial Technique) อนัเป็น
ประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด ท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตและค านวณคิดลดโดย
ใช้อัตราดอกเบีย้ของพันธบัตรรัฐบาลท่ีมีก าหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนีส้ินดังกล่าว 
โดยประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนัน้ประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน 
อตัราการลาออก อายุงาน และปัจจัยอื่น ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดรายการนัน้ ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานจะบันทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพ่ือกระจายต้นทุนดงักล่าว
ตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน  

กลุ่มบริษัทรับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัยทัง้หมดท่ีเกิดขึน้จาก
โครงการผลประโยชน์ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นในงวดท่ีเกิดรายการ 
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4.14 สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

สญัญาเช่าซึง่ความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยงัคงอยู่กบัผู้ ให้เช่าบันทึกเป็น
สญัญาเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดขึน้จากสญัญาเช่าดงักล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ
ตามอายขุองสญัญาเช่า 

4.15 ประมำณกำรหนีส้ิน  

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนีส้ินเมื ่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันใน
ปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต  ภาระผูกพันดงักล่าว
คาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพันและจ านวนท่ีต้อง
จ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือ หากคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายท่ีจ่ายช าระไปตามประมาณการ
หนีส้ินทัง้หมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายจ่ายท่ีจะได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก 
แตต้่องไมเ่กินจ านวนประมาณการหนีส้ินท่ีเก่ียวข้อง  

การแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับประมาณการหนีส้ินในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงด้วยมูลค่าสุทธิจาก
จ านวนรายจ่ายท่ีจะได้รับคืนท่ีรับรู้ไว้ 

4.16 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน 

ภาษีเงินได้ปัจจุบนัคือ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ี
ต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุง
ทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี 

กลุม่บริษัทบนัทกึภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพย์และ
หนีส้ิน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเก่ียวข้องนัน้ โดยใช้อตัราภาษีท่ี
มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  

กลุ่มบริษัทรับรู้หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทัง้ผลขาดทุนทางภาษีท่ียัง
ไมไ่ด้ใช้ในจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่ท่ีกลุม่บริษัทจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกตา่งชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีและผลขาดทนุทางภาษีท่ียงัไมไ่ด้ใช้นัน้ 

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีก าไรทาง
ภาษีเพียงพอตอ่การน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทัง้หมดหรือบางสว่นมาใช้ประโยชน์ 

กลุ่มบริษัทจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงั ส่วนของผู้ ถือหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึน้เก่ียวข้องกบั
รายการที่ได้บนัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้น 
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4.17 ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารก าไรสทุธิด้วยจ านวนหุ้นสามญัท่ีมีอยู่ ณ วนัสิน้ปี ในกรณีท่ีมีการ
เพ่ิมทุนในระหว่างปี กลุ่มบริษัทจะค านวณจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัตามระยะเวลาท่ีได้รับช าระ
คา่หุ้นเพ่ิมทนุ 

4.18 กำรวัดมูลค่ำยุตธิรรม  

มลูคา่ยุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่ายเพ่ือโอน
หนีส้ินให้ผู้อื่นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึน้ในสภาพปกติระหว่างผู้ซือ้และผู้ขาย (ผู้ ร่วมในตลาด) 
ณ วันท่ีวัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนีส้ินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินท่ีมีลกัษณะเดียวกันหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งได้ กลุม่บริษัท จะประมาณมลูคา่ยตุิธรรมโดยใช้เทคนิค
การประเมินมลูค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมลูท่ีสามารถสงัเกตได้ท่ีเก่ียวข้องกบั
สินทรัพย์หรือหนีส้ินท่ีจะวดัมลูคา่ยตุิธรรมนัน้ให้มากท่ีสดุ  

ล าดับชัน้ของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินในงบการเงิน
ออกเป็น 3 ระดบัตามประเภทของข้อมลูที่น ามาใช้ในการวดัมลูคา่ยตุิธรรม ดงันี ้:- 

ระดบั 1 ใช้ข้อมลูราคาเสนอซือ้ขายของสินทรัพย์หรือหนีส้ินอย่างเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่ง 
ระดบั 2 ใช้ข้อมลูอื่นท่ีสามารถสงัเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีส้ิน ไมว่า่จะเป็นข้อมลูทางตรงหรือทางอ้อม 
ระดบั 3 ใช้ข้อมลูที่ไมส่ามารถสงัเกตได้ เช่น ข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึน้  

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุม่บริษัท จะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชัน้ของ
มลูค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีถืออยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมลูค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึน้ประจ า 

5. รำยกำรกับบุคคลและกจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 บริษัทฯ มีรายการบญัชีท่ีเกิดขึน้กบับริษัทย่อยและบริษัทหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั โดยมีผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั
หรือมีกรรมการร่วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันท่ีส าคัญระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย  และ
บริษัทหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียด ดงันี ้:- 
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5.1 ลักษณะควำมสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั ประเภทธุรกิจ ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

 1. บจ. เอส. แอพพาเรล ผลติและจ าหนา่ย 
เคร่ืองแตง่กายและรับจ้างผลติเสือ้ผ้า 

กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
และเป็นบริษัทยอ่ย 

 2. บจ. เซเลเบรท เว็ลธ จ าหนา่ยเคร่ืองแตง่กาย กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
และเป็นบริษัทยอ่ย 

 3. บจ. เวิลด์ สหแฟชัน่ จ าหนา่ยเคร่ืองแตง่กาย กรรมการและผู้ ถือหุ้ นร่วมกัน 
และ เป็ น กิ จก ารที่ ค วบคุ ม
ร่วมกนั 

 4. บจ. ที เชมเบอร์ จ าหนา่ยเคร่ืองแตง่กาย ผู้บริหารร่วมกนั 
 5. บมจ. ประชาอาภรณ์  ผลติเสือ้ผ้าส าเร็จรูป ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
 6. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน่แนล จ าหนา่ยสนิค้าอปุโภคบริโภค กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
 7. บมจ. สหโคเจน (ชลบรีุ) ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้า ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
 8. บมจ. ไทยวาโก้ ผลติชดุชัน้ในสตรี กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

 9. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ ผลติผ้าลกูไม้ปัก กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

10. บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ การลงทนุ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

11. บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดบีี
 

โฆษณา ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
12. บมจ. โอ ซี ซี

 
จ าหนา่ยเคร่ืองส าอาง และ
เคร่ืองนุง่หม่

 ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

13. บมจ. สหพฒันพิบลู
 

จ าหนา่ยสนิค้าอปุโภคบริโภค ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
14. บจ. ไทยมอนสเตอร์

 
ผลติเสือ้ผ้าส าเร็จรูป กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

15. บจ. โทเทิลเวย์อมิเมจ
 

ผลติเคร่ืองหนงั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
16. บจ. ไทยแน็กซิส ผลติลาเบล ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
17. บจ. เอสเอสดซีี (ไทเกอร์เท็กซ์)

 
ฟอกย้อมผ้า และเส้นด้าย กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

18. บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล
          

จ าหนา่ยเคร่ืองแตง่กาย ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
 คอมเมอร์เชียล โคออดิเนชัน่ (ฮ่องกง)

      
  

19. บจ. อินเตอร์เนชัน่แนลเลทเธอร์แฟชัน่
 

ผลติเคร่ืองหนงั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
20. บจ. ไวซ์ วินเนอร์  จ าหนา่ยเสือ้ผ้าและอปุกรณ์กีฬา ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
21. บจ. มอร์แกน เดอ ทวั (ประเทศไทย)

 
จ าหนา่ยเคร่ืองแตง่กาย กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

22. บจ. แชมป์เอช
 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
23. บจ. ปากน า้โพวฒันา จ าหนา่ยเคร่ืองแตง่กาย ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
24. บจ. อินทนิลเชียงใหม ่ จ าหนา่ยเคร่ืองแตง่กาย กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
25. บจ. โคราชวฒันา จ าหนา่ยเคร่ืองแตง่กาย กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
26. บจ. ซนัแอนด์แซนด์ จ าหนา่ยเคร่ืองแตง่กาย กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
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กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั ประเภทธุรกิจ ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

27. บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จ าหนา่ยเคร่ืองแตง่กาย กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
28. บจ. มหาราชพฤกษ์ จ าหนา่ยเคร่ืองแตง่กาย กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
29. บจ. ไทยทาคายา ผลติยีนส์ กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
30. บจ. ไทยกลุแซ ่ ผลติเสือ้ผ้าส าเร็จรูป ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
31. บจ. วาเซดะ เอ็ดดเูคชัน่ (ไทยแลนด์) สถาบนัการศกึษา ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
32. บจ. ไทย บนุกะ แฟชัน่ โรงเรียนสอนออกแบบเสือ้ผ้า กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
33. บจ. ศรีราชา เอวิเอชัน่

 
บริการซอ่มบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์   
เคร่ืองบิน 

กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

34. บจ. เค.คอมเมอร์เชียล
 

รับเหมาก่อสร้าง ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
แอนด์ คอนสตรัคชัน่

 
  

35. บจ. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เทก็ซ์ ผลติตุ๊กตาผ้า ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
36. บจ. ไทยชิกิโบ ผลติเส้นด้าย ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
37. บจ. ไทยสเตเฟลก็ซ์ ผลติภณัฑ์ผ้า ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
38. บจ. เทรชเชอร์ ฮิลล์ สนามกอล์ฟ กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

39. บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ ผลติและจ าหนา่ยเส้นใยยืด ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

40. บจ. แวล ูแอ๊ดเด็ด เทก็ซ์ไทล์ ปักผ้า และพิมพ์ผ้า ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

41. บจ. แพนแลนด์ พฒันาที่ดิน ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

42. บจ. วีน อินเตอร์เนชัน่แนล ขายตรง ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

43. บจ. สหพฒัน์เรียลเอสเตท พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

44. บจ. จาโนเม ่(ประเทศไทย) จกัรเย็บผ้า ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

45. บจ. ทรัพย์สนิสหพฒัน์ พฒันาที่ดิน กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

46. บจ. ไหมทอง ผลติเสือ้ผ้าส าเร็จรูป ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

47. บจ. ราชาอชิูโน เคหะสิง่ทอ ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
48. บจ. เอราวณัสิง่ทอ ผลติเส้นด้ายและทอผ้าประเภทฝ้าย ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
49. บจ. ภทัยาอตุสาหกิจ ผลติเสือ้ผ้าส าเร็จรูป ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
50. บจ. รามศรทวีการ การลงทนุ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
51. บจ. พ ีที เค มลัติเซอร์วิส บ ารุงรักษาสวนและท าความสะอาด ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
52. บจ. ไอ.ดี.เอฟ. การลงทนุ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
53. บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส ์ ผลติและจ าหนา่ยถงุเท้า

 
ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั

 

54. บจ. ฟจิูกซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ าหนา่ยเส้นด้าย ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั
 

55. PT. TRINITY LUXTRO APPAREL จ าหนา่ยเคร่ืองแตง่กาย ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั
 

56. บจ. รักษาความปลอดภยั พทิกัษ์กิจ รักษาความปลอดภยั ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
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กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั ประเภทธุรกิจ ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

57. บจ. สหเอเซยีแปซิฟิค การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกบั
อสงัหาริมทรัพย์ 

กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

58. บมจ. ซงิเกอร์ประเทศไทย บริการและพาณิชย์ ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
59. บมจ. เพรซเิดนท์เบเกอร่ี อาหารและเคร่ืองดืม่ ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
60. บจ. อีสเทิร์นไทย คอนซลัติง้ 1992 การขายสง่เคมีภณัฑ์ทาง

อตุสาหกรรม 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั 

61. บจ. พิทกัษ์กิจ ก่อสร้างอาคารท่ีไมใ่ช่ที่พกัอาศยั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั 
62. บจ. รักษาความปลอดภยัไทยซีคอม รักษาความปลอดภยั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั 
63. บจ. สห โคเมเฮียว ซือ้และจ าหนา่ยสนิค้าแบรนด์เนมมือ

สอง 
ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการระหวา่งกนัประกอบด้วย :- 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รายได้จากการขายสินค้า ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอ้างอิงจากราคาตลาด 
รายได้คา่ลิขสิทธ์ิรับ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการซือ้สินค้า และคา่จ้างผลิต ราคาท่ีตกลงร่วมกนั/ราคาตลาด 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร  ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ดอกเบีย้รับ อตัราร้อยละ 3.00 - 3.98 ตอ่ปี 
คา่ตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบีย้ประชมุ  

และบ าเหน็จประจ าปี อตัราท่ีได้รับอนมุตัิโดยผู้ ถือหุ้น 
ราคาซือ้หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด ราคาตลาด 
ราคาซือ้เงินลงทนุทัว่ไป ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ราคาซือ้สินทรัพย์ถาวร ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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5.2 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน 

รายได้ คา่ใช้จ่าย และรายการอื่นส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี ้:- 

 (หนว่ย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

 รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย     
 รายได้จากการขายและบริการ - - 64,884 66,073 

 รายได้จากการรับจ้างผลิต - -  243   36 

 ดอกเบีย้รับ - -  1,135  782 

 รายได้อื่น - - 3,402 4,841 

 ซือ้สนิค้าและวตัถดุิบ - -   96 27 

 คา่จ้างผลติ - - 18,531 21,161 

 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - 11,872 8,610 

 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่     

 เกี่ยวข้องกัน     
 รายได้จากการขายและบริการ     

 - บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน่แนล 831,510 937,787 831,481 937,785 

 - อื่น ๆ 64,879 70,087 64,876 66,391 

รวม 896,389 1,007,874 896,357 1,004,176 

 รายได้จากการรับจ้างผลิต 8,918 5,969  159 - 

 เงินปันผลรับ (หมายเหต ุ13 และ 14) 45,194 45,946 45,194 45,946 

 ดอกเบีย้รับ 2,074 2,875 2,074 2,875 

 รายได้อื่น 25,340 27,898 24,234 26,469 

 ซือ้สนิค้าและวตัถดุิบ 120,133 145,644 85,220 104,364 

 คา่จ้างผลติ   64 1,963 64 1,963 

 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 56,317 62,379 58,212 63,027 

 รายการซือ้เงินลงทนุทัว่ไป  500 5,432 500 5,432 

 รายการซือ้หลกัทรัพย์ในความต้องการ     
 ของตลาด 38,742 - 38,742 - 

 รายการซือ้ขายสินทรัพย์ถาวร 25,807 1,787 25,807 1,787 
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ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

คา่ตอบแทนผู้บริหารนีเ้ป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินได้แก่ 
เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทัง้นีผู้้บริหารของบริษัทหมายถึง
บคุคลท่ีก าหนดตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

คา่ตอบแทนผู้บริหารส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี ้:- 

 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

 คา่ตอบแทนกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 754,000 750,000 754,000 750,000 

 ผลประโยชน์ระยะสัน้ 29,131,300 28,850,706 28,310,003 28,066,866 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 6,465,470 1,195,989 6,413,241 1,148,089 

 รวม 36,350,770 30,796,695 35,477,244 29,964,955 

5.3 สินทรัพย์และหนีส้ินระหว่ำงกัน 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี ้:- 

 (หนว่ย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 61 31 ธนัวาคม 60 31 ธนัวาคม 61 31 ธนัวาคม 60 

ลกูหนีก้ารค้า     

 บริษัทยอ่ย - - 34,828 47,292 

 บริษัทที่เก่ียวข้องกนัอื่น     

    - บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน่แนล 129,321 175,196 129,339 175,214 

    - อื่น  19,418 26,834 19,180 26,591 

 รวม (หมายเหต ุ8) 148,739 202,030 183,347 249,097 

 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้      

 บริษัทยอ่ย - - 31,000 20,000 

 บริษัทที่เก่ียวข้องกนัอื่น 48,800 50,000 48,800 50,000 

 รวม (หมายเหต ุ9) 48,800 50,000 79,800 70,000 

 รายได้ค้างรับ     

 บริษัทยอ่ย - - 229 252 

 บริษัทที่เก่ียวข้องกนัอื่น 2,296 1,631 1,979 1,507 

 รวม 2,296 1,631 2,208 1,759 
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 (หนว่ย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 61 31 ธนัวาคม 60 31 ธนัวาคม 61 31 ธนัวาคม 60 

 เงินลงทนุ - สทุธิ      

 บริษัทยอ่ย (หมายเหต ุ12) - - 29,369 27,541 

 บริษัทร่วม (หมายเหต ุ11) 4,895 7,351 9,500 9,500 

 บริษัทที่เก่ียวข้องกนัอื่น  
(หมายเหต ุ13,14) 1,664,132 1,709,845 1,664,132 1,709,845 

 รวม  1,669,027 1,717,196 1,703,001 1,746,886 

 เจ้าหนีก้ารค้า      

 บริษัทยอ่ย - - 2,521 2,126 

 บริษัทที่เก่ียวข้องกนัอื่น 24,272 24,306 14,930 15,917 

 รวม (หมายเหต ุ22) 24,272 24,306 17,451 18,043 

 คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย     

 บริษัทยอ่ย - - 5,425 2,989 

 บริษัทที่เก่ียวข้องกนัอื่น 7,481 10,458 7,409 10,837 

 รวม  7,481 10,458 12,834 13,826 

การเปลี่ยนแปลงเงินให้กู้ ยืมส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี ้:- 

   (หนว่ย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี (ร้อยละ) 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษัท เอรำวณัสิ่งทอ จ ำกัด       

 ยอดคงเหลอืต้นปี 30,000 70,000 30,000 70,000   

 หกั รับช าระคืนระหวา่งปี - (40,000) - (40,000)   

 ยอดคงเหลอืปลายปี 30,000 30,000 30,000 30,000 3.98 4.375 

บริษัท เซเลเบรท เวล็ธ จ ำกดั       

 ยอดคงเหลอืต้นปี - - 17,000 21,000   

 บวก ให้กู้ เพิ่มระหวา่งปี - - 16,000 -   

 หกั รับช าระคืนระหวา่งปี - - (5,000) (4,000)   

ยอดคงเหลอืปลายปี - - 28,000 17,000  3.00 3.75 
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   (หนว่ย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี (ร้อยละ) 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษัท มอร์แกน เดอ ทวั (ประเทศไทย) จ ำกดั   

 ยอดคงเหลอืต้นปี 20,000 20,000 20,000 20,000   

 หกั รับช าระคืนระหวา่งปี (1,200) - (1,200) -   

ยอดคงเหลอืปลายปี 18,800 20,000 18,800 20,000 3.00 4.00 

บริษัท เอส. แอพพำเรล จ ำกดั    

 ยอดคงเหลอืต้นปี - - 3,000 -   

 บวก ให้กู้ เพิ่มระหวา่งปี - - - 3,000   

ยอดคงเหลอืปลายปี - - 3,000 3,000 3.75 3.75 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสัน้  48,800 50,000 79,800 70,000   

6. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
      (หนว่ย : บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

เงินสด 417,634 714,074 345,582 642,555 

เงินฝากธนาคารประเภทจา่ยคืนเมื่อทวงถาม 23,765,429 37,509,938 21,402,347 34,769,463 

เงินฝากประจ าและตัว๋แลกเงิน 6,299,001 10,011,944 6,299,001 10,011,944 

รวม 30,482,064 48,235,956 28,046,930 45,423,962 
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7. เงนิลงทุนชั่วครำว 

      (หนว่ย : บาท) 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 

1) เงินฝากประจ าและบตัรเงินฝาก (*) 319,002,243 357,002,221 

2) ตัว๋แลกเงิน (**)  - 19,811,492 

3) หลกัทรัพย์เพื่อค้า   

- เงินลงทนุในกองทนุรวม 104,015,007 83,951,446 

- พนัธบตัรรัฐบาล 49,731,206 69,125,507 

- หุ้นกู้ 40,105,067 27,069,715 

     บวก คา่เผ่ือการปรับมลูคา่เงินลงทนุ 1,502,111 991,958 

                 รวม 195,353,391 181,138,626 

4) สว่นท่ีครบก าหนดไถถ่อนภายใน 1 ปี   

    - ตราสารหนี ้(หมายเหต ุ15) 150,000,000 99,500,000 

รวม 664,355,634 657,452,339 

(*) เงินฝากประจ าและบตัรเงินฝากมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 1.0 - 2.0 ตอ่ปี 

(**) ณ 31 ธันวาคม 2560 ตัว๋แลกเงินของบริษัทหลกัทรัพย์แห่งหนึ่ง มีอายุ 6 เดือน โดยมีมูลค่าหน้าตัว๋จ านวน   
20 ล้านบาท (ปี 2561 : ไมม่ี)  

ล ำดับชัน้ของมูลค่ำยุตธิรรมและเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุตธิรรม 

• การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมถูกจัดล าดบัชัน้การวดัมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับท่ี 2 
ค านวณจากมลูคา่สินทรัพย์สทุธิ (NAV) ณ วนัท่ีวดัคา่เงินลงทนุ 

• การวดัมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลถกูจดัล าดบัชัน้การวดัมลูคา่ยตุิธรรมอยู่ในระดบัท่ี 2 
ค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ณ วนัท่ีวดัคา่เงินลงทนุ 
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การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทนุในกองทนุรวมและพนัธบตัรรัฐบาลส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 
2560 ประกอบด้วย :- 

 (หนว่ย : บาท) 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 

ราคายตุิธรรมต้นปี 181,138,626 106,652,254 

ลงทนุเพิ่ม 447,303,345 718,995,222 

ไถ่ถอน  (433,598,733) (645,398,187) 

การเปลีย่นแปลงของคา่เผ่ือการปรับมลูคา่เงินลงทนุ 510,153 889,337 

ราคายตุิธรรมปลายปี 195,353,391 181,138,626 

8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 (หนว่ย : บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีก้ำรค้ำ     

บริษัทที่เก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ5.3) 148,739,222 202,029,518 183,347,415 249,096,770 

อื่น 103,952,516 94,552,960 91,680,205 78,409,277 

รวม 252,691,738 296,582,478 275,027,620 327,506,047 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (935,402) (6,265,180) (307,968) (6,265,180) 

 คา่เผ่ือการรับคืนสนิค้า (19,700,000) (20,100,000) (19,700,000) (20,100,000) 

ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 232,056,336 270,217,298 255,019,652 301,140,867 

ลูกหนีอ่ื้น     

รายได้ค้างรับ 5,020,634 4,105,857 4,624,047 4,365,760 

ดอกเบีย้ค้างรับ 6,456,286 6,028,146 6,456,286 6,028,146 

เงินจา่ยลว่งหน้าคา่สนิค้า 3,643,937 1,601,108 3,643,936 1,601,108 

อื่น 8,651,752 7,157,793 7,482,397 5,835,198 

รวมลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 255,828,945 289,110,202 277,226,318 318,971,079 
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การวิเคราะห์อายขุองลกูหนีก้ารค้ามีดงันี ้:- 
 (หนว่ย : บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีก้ำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     

 ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 141,146,314 185,535,652 175,334,125 211,262,341 

 เกินก าหนดช าระไมเ่กิน 3 เดือน 7,592,908 9,587,982 8,013,290 30,703,442 

 มากกวา่ 3 เดือน ถงึ 6 เดือน   - 1,605,702   - 1,830,805 

 มากกวา่ 6 เดือน ถงึ 12 เดือน   - 391,929   - 391,929 

 มากกวา่ 12 เดือน ขึน้ไป   - 4,908,253   - 4,908,253 

รวม 148,739,222 202,029,518 183,347,415 249,096,770 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู   - (5,853,141)   - (5,853,141) 

 คา่เผ่ือการรับคืนสนิค้า (19,700,000) (20,100,000) (19,700,000) (20,100,000) 

สทุธิ 129,039,222 176,076,377 163,647,415 223,143,629 

ลูกหนีก้ำรค้ำอื่น     

 ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 73,386,074 63,156,623 61,113,763 49,618,296 

 เกินก าหนดช าระไมเ่กิน 3 เดือน 28,910,116 29,791,335 28,910,116 27,212,055 

 มากกวา่ 3 เดือน ถงึ 6 เดือน 1,348,358 1,192,964 1,348,358 1,166,887 

 มากกวา่ 6 เดือน ถงึ 12 เดือน   - 34,692   - 34,692 

 มากกวา่ 12 เดือน ขึน้ไป 307,968 377,346 307,968 377,347 

รวม 103,952,516 94,552,960 91,680,205 78,409,277 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (935,402) (412,039) (307,968) (412,039) 

สทุธิ 103,017,114 94,140,921 91,372,237 77,997,238 

รวม 232,056,336 270,217,298 255,019,652 301,140,867 

การเปลี่ยนแปลงของคา่เผ่ือการรับคืนสนิค้าส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย :- 
 (หนว่ย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

ยอดต้นปี 20,100,000 19,100,000 

เพิ่มขึน้(ลดลง) (แสดงรวมอยูใ่นรายการขายในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ) (400,000) 1,000,000 

ยอดปลายปี 19,700,000 20,100,000 
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9. เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  

เงินให้กู้ ยืมดงักล่าวเป็นตัว๋สญัญาใช้เงิน ไม่มีหลกัทรัพย์ค า้ประกนั โดยมีก าหนดช าระเมื่อทวงถาม คิดอตัรา
ดอกเบีย้ร้อยละ 3.00 - 3.98 ตอ่ปี (ปี 2560 : ร้อยละ 3.750 - 4.375 ตอ่ปี) (หมายเหต ุ5.3) 

10. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
      (หนว่ย : บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

สนิค้าส าเร็จรูป 182,966,996 164,906,477 126,393,595 108,799,022 

สนิค้าระหวา่งผลติ 57,979,090 64,341,753 57,864,818 64,222,732 

วตัถดุิบ 92,717,444 97,724,668 92,717,444 97,719,439 

วสัดสุิน้เปลอืง 1,749,243 1,656,188 1,562,458 1,469,403 

สนิค้าระหวา่งทาง 9,113,675 18,995,366 9,113,675 18,995,366 

รวม 344,526,448 347,624,452 287,651,990 291,205,962 

หกั คา่เผ่ือสนิค้าเคลือ่นไหวช้า (2,037,300) (1,896,929) - - 

สทุธิ 342,489,148 345,727,523 287,651,990 291,205,962 

11. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ 
(หนว่ย : พนับาท) 

บริษัทร่วม 
ทนุช าระแล้ว 

สดัสว่นการ
ลงทนุ (%) วิธีราคาทนุ 

มลูคา่ตามวิธี
สว่นเสยี เงินปันผลรับ 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บจ. เวิลด์ สหแฟชัน่ 50,000 50,000 19.15 19.15 9,500 9,500 4,895 7,351 - - 

รายการเคลื่อนไหวในเงินลงทนุในบริษัทร่วมในส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย :- 
(หนว่ย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 2560 

มลูคา่ตามบญัชีต้นงวด 7,351 9,347 

สว่นแบง่ขาดทนุส าหรับปีตามวธีิสว่นได้เสยี (2,456) (1,996) 

มลูคา่ตามบญัชีปลายงวด 4,895 7,351 

  



บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 

38 
 

สรุปข้อมลูฐานะทางการเงินของบริษัทร่วมและผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 
2560 มีดงันี ้:- 

(หนว่ย : พนับาท) 
 2561 2560 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 24,907 37,732 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 5,851 3,352 
หนีส้นิหมนุเวียน 4,795 1,842 
หนีส้นิไมห่มนุเวียน  -  459 

รายได้รวม 24,536 8,403 

คา่ใช้จา่ยรวม (37,368) (18,823) 
ขาดทนุส าหรับปี (12,832) (10,420) 

12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 
      (หนว่ย : พนับาท) 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทนุช าระแล้ว สดัสว่นการลงทนุ (%) วิธีราคาทนุ เงินปันผลส าหรับปี 

บริษัทยอ่ย 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บจ. เอส. แอพพาเรล 18,000 18,000 99.99 99.99 30,483 30,483 - - 

บจ. เซเลเบรท เว็ลธ  85,000 85,000 87.76 87.76 69,236 69,236 - - 
     99,719 99,719 - - 
หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่   (70,350) (72,178) - - 
สทุธิ     29,369 27,541 - - 

การเปลี่ยนแปลงของคา่เผ่ือการด้อยคา่ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย :- 
      (หนว่ย : พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2561 2560 

ยอดต้นปี   72,178 57,724 

เพิ่มขึน้ (แสดงรวมอยูใ่นขาดทนุจากการด้อยคา่) 5,139 14,454 

ลดลง (แสดงรวมอยูใ่นก าไรจากการด้อยคา่) (6,967) - 

ยอดปลายปี   70,350 72,178 
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การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีส าคญัส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (31 ธนัวาคม 2561 : ไมม่ี) 
มีดงันี ้:- 

• เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอส. แอพพาเรล จ ากดั มีมติอนุมตัิให้ลด
ทุนจดทะเบียนเพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทย่อยเป็นจ านวนเงิน 18 ล้านบาท (ประกอบด้วยหุ้น
สามัญ 0.18 ล้านหุ้ นๆ ละ 100 บาท) โดยทุนจดทะเบียนคงเหลือหลังลดทุนจ านวน 18 ล้านบาท 
(ประกอบด้วยหุ้นสามญั 0.18 ล้านหุ้นๆ ละ 100 บาท) 

• เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมตัิการซือ้หุ้นสามญั บริษัท เอส . 
แอพพาเรล จ ากัด จากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 36,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 
76.48 บาท รวมเป็นเงิน 2.75 ล้านบาท สง่ผลให้สดัสว่นการลงทนุเพ่ิมขึน้จากเดิม 80.00% เป็น 99.99% 

13. หลักทรัพย์เผ่ือขำย - สุทธิ 
      (หนว่ย : พนับาท) 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินลงทนุ เงินปันผลส าหรับปี 

2561 2560 2561 2560 

ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำด     

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 383,415 347,673 31,139 27,351 

อ่ืนๆ 93,351 88,776 3,891 3,743 

รวมราคาทนุ 476,766 436,449 35,030 31,094 

บวก ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่เงินลงทนุ 926,856 1,012,490 - - 

รวมราคายตุธิรรม 1,403,622 1,448,939 35,030 31,094 

ตรำสำรหนี ้     

พนัธบตัรรัฐบาล 14,097 13,229 - - 

หุ้นกู้  154,227 135,919 - - 

รวมราคาทนุ 168,324 149,148 - - 

บวก ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่เงินลงทนุ   32 1,314 - - 

รวมราคายตุธิรรม 168,356 150,462 - - 

รวมรำคำยุติธรรมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขำย 1,571,978 1,599,401 35,030 31,094 

ล ำดับชัน้ของมูลค่ำยุตธิรรมและเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุตธิรรม 

• การวดัมลูค่ายุติธรรมของตราสารทุนในความต้องการของตลาดถูกจดัล าดบัชัน้การวดัมลูค่ายุติธรรม 
อยู่ในระดบัท่ี 1 

• การวดัมลูคา่ยตุิธรรมของตราสารหนีถู้กจดัล าดบัชัน้การวดัมลูคา่ยุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 2 ค านวณโดย
ใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ณ วนัท่ีวดัคา่เงินลงทนุ 
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การเปลี่ยนแปลงของก าไรท่ียังไม่เกิดขึน้จริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี          
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย :- 

     (หนว่ย : พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตราสารทนุ ตราสารหนี ้ รวม 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 2560 807,505 93 807,598 

เพิ่มขึน้ในระหวา่งปี - สทุธิ 204,985 1,221 206,206 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 1,012,490 1,314 1,013,804 

ลดลงในระหวา่งปี - สทุธิ (85,634) (1,282) (86,916) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 926,856   32 926,888 

ก าไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย (สุทธิภาษีเงินได้)  ส าหรับปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย :- 

 (หนว่ย : พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

ก าไร(ขาดทนุ)ทีย่งัไมเ่กิดขึน้จากการปรับมลูคา่เงินลงทนุใน          
หลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

(86,916) 206,206 

ผลตา่งจากการเปลีย่นแปลงการจดัประเภทเงินลงทนุ (59) 59 

หกั ภาษีเงินได้ 17,395 (41,253) 

สทุธิ (69,580) 165,012 

14. เงนิลงทุนทั่วไป - สุทธิ 
    (หนว่ย : พนับาท) 

  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ เงินปันผลส าหรับปี 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั  409,418 409,571 405,418 405,571 14,055 18,595 
อ่ืนๆ  12,033 12,033 12,033 12,033 12,040 73 

รวม  421,451 421,604 417,451 417,604 26,095 18,668 
หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่  (41,092) (41,943) (37,092) (37,943) - - 

สทุธิ  380,359 379,661 380,359 379,661 26,095 18,668 
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การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทนุทัว่ไปส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี ้:- 

    (หนว่ย : พนับาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

ยอดต้นปี 421,604 426,045 417,604 422,045 

เพิ่มขึน้ในระหวา่งปี  500 5,431  500 5,431 

ลดลงในระหวา่งปี (653) (9,872) (653) (9,872) 

ยอดปลายปี 421,451 421,604 417,451 417,604 

การเปลี่ยนแปลงของคา่เผ่ือการด้อยคา่ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี ้:- 

(หนว่ย : พนับาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

ยอดต้นปี 41,943 42,759 37,943 38,759 

ลดลงในระหวา่งปี (แสดงรวมอยูใ่น     

   ก าไรขาดทนุจากการด้อยคา่     

   เงินลงทนุ - สทุธิ) (851) (816) (851) (816) 

ยอดปลายปี 41,092 41,943 37,092 37,943 

การเปลี่ยนแปลงเงินลงทนุทัว่ไปท่ีส าคญัส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี ้:- 

• ในเดือนธันวาคม 2561 บริษัทได้ขายหุ้นสามญัของบริษัท วาเซดะ เอ็ดดเูคชัน่ (ไทยแลนด์) จ ากดั ให้แก่
บุคคลท่ีเก่ียวข้องกันในราคาหุ้นละ 320 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 1.43 ล้านบาท ส่งผลให้มีสดัส่วนการ
ลงทนุลดลงจากเดิม 7.14% เป็น 4.91% 

• ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้ซือ้เงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัท สหโคเมเคียว จ ากดั จ านวน 
5,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 0.50 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯมีสัดส่วนการลงทุน
เท่ากบั 10% 

• ในเดือนมิถุนายน 2561 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท วาเซดะ เอ็ดดเูคชัน่ (ไทยแลนด์) จ ากดั มีมติ
อนุมตัิให้ลดทุนจดทะเบียน จ านวน 1,952 ล้านบาท โดยทุนจดทะเบียนคงเหลือหลงัลดหุ้นจ านวน 20 
ล้านบาท 
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• ในเดือนกันยายน 2560 บริษัทฯ ได้ซือ้เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จ ากัด 
จ านวน 624,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 6.25 บาท เป็นจ านวนเงิน 3.90 ล้านบาท ส่งผลให้สดัส่วนการลงทุน
เพ่ิมขึน้จากเดิม 2.40% เป็น 5.24% 

• ในเดือนสิงหาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยมอนสเตอร์ จ ากัด มีมติอนุมตัิให้ลดทุน
จดทะเบียนเพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมจ านวน 15 ล้านบาท โดยทนุจดทะเบียนคงเหลือหลงัลดทนุจ านวน 
5 ล้านบาท 

• ในเดือนสิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้ซือ้เงินลงทุนในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอม
เมอร์เชียล โคออดิเนชั่น (ฮ่องกง) จ ากัด จ านวน 3,600 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 HKD เป็นจ านวนเงิน 1.53 
ล้านบาท ซึง่บริษัทฯ ซือ้เงินลงทุนในสดัส่วนท่ีน้อยกว่าสดัส่วนการลงทุนเดิม ส่งผลให้สดัส่วนการลงทุน
ลดลงจากเดิม 18.00% เป็น 14.40%  

• ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นสามญัของบริษัท เค พี ซอฟท์ จ ากดั ให้แก่บุคคลภายนอกใน
ราคาหุ้นละ 2 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 1.28 ล้านบาท 

คา่เผ่ือ(โอนกลบั)การด้อยคา่เงินลงทนุ - สทุธิ 
 (หนว่ย : พนับาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

คา่เผ่ือการด้อยคา่เงินลงทนุ     

- บริษัทย่อย - - 5,139 14,454 

- เงินลงทนุทัว่ไป 1,127 7,055 1,127 7,055 

รวม 1,127 7,055 6,266 21,509 

โอนกลบัการด้อยคา่เงินลงทนุ     

- บริษัทย่อย - - (6,967) - 

- เงินลงทนุทัว่ไป (1,978) (7,871) (1,978) (7,871) 

รวม (1,978) (7,871) (8,945) (7,871) 

สทุธิ (851) (816) (2,679) 13,638 

 

  



บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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15. เงนิลงทุนในตรำสำรหนีท้ี่จะถือจนครบก ำหนด - สุทธิ 

เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบก าหนด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย :- 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

หุ้นกู้  556,214,201 501,751,311 

หกั สว่นท่ีครบก าหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี    

(แสดงไว้ในเงินลงทนุชัว่คราว - หมายเหต ุ7) (150,000,000) (99,500,000) 

สทุธิ (ครบก าหนดไถ่ถอนภายใน 2 - 4 ปี) 406,214,201 402,251,311 

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทนุในตราสารหนีส้ าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย :- 
(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561 2560 

ราคาสทุธิตามบญัชีต้นปี  501,751,311 424,899,044 

ลงทนุเพ่ิม  154,898,307 158,438,692 

ไถ่ถอน  (99,500,000)  (81,000,000) 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้ตดัจ าหน่าย  (957,756) (586,425) 

สว่นต ่ามลูคา่หุ้นกู้ตดัจ าหน่าย  22,339  - 

ราคาสทุธิตามบญัชีปลายปี  556,214,201 501,751,311 

มลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัปลายปี  558,746,173 569,203,414 

ล ำดับชัน้ของมูลค่ำยุตธิรรมและเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุตธิรรม 

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนีถู้กจัดล าดับชัน้การวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับท่ี 2 
ค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ณ วนัท่ีวดัคา่เงินลงทนุ 

  



บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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16. เงนิลงทุนระยะยำวอื่น 

เงินลงทนุระยะยาวอื่นเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพมีรายละเอียด ดงันี ้:- 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) - ราคาทนุ  - 38,742,000 

มลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัสิน้งวด  - 59,240,010 

เมื่อวนัท่ี 29 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นกู้ แปลงสภาพดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหุ้ นในบริษัท
ดงักล่าว จ านวน 38,742 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 38.74 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้:- 

อตัราดอกเบีย้ : ร้อยละ 0.70 ตอ่ปี จ่ายดอกเบีย้ทกุ 3 เดือน 
อาย ุ : 7 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 29 มิ.ย. 2567 
อตัราการแปลงสภาพ : 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ ตอ่ 22.222222 หุ้นสามญั 
ราคาแปลงสภาพ : 45 บาทตอ่หุ้น 
วนัท่ีแปลงสภาพ : เร่ิมแปลงสภาพได้ในเดือน มิถนุายน 2561 และแปลงสภาพได้ 4 ครัง้ตอ่ปี 

ล ำดับชัน้ของมูลค่ำยุตธิรรมและเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุตธิรรม 

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนีถู้กจัดล าดับชัน้การวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับท่ี 2 
ค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ณ วนัท่ีวดัคา่เงินลงทนุ 

เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2561 บริษัทได้แปลงสภาพหุ้นกู้ทัง้จ านวนตามมลูคา่ยตุิธรรมโดยบริษัทได้รับหุ้นสามญั
จากการแปลงสภาพ จ านวน 860,933 หุ้น ซึง่บริษัทได้จดัประเภทเป็นเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

 
  



บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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17. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธิ 

   (หนว่ย : บาท) 
   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดิน สว่นปรับปรุงที่ดิน อาคาร รวม 

รำคำทุน :-     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 36,415,614 8,081,187 26,485,760 70,982,561 

เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 36,415,614 8,081,187 26,485,760 70,982,561 

เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 36,415,614 8,081,187 26,485,760 70,982,561 

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม :-     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - 7,559,201 3,490,755 11,049,956 

คา่เสือ่มราคาส าหรับปี - 431,038 1,209,978 1,641,016 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 7,990,239 4,700,733 12,690,972 

คา่เสือ่มราคาส าหรับปี - 90,925 1,252,988 1,343,913 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 8,081,164 5,953,721 14,034,885 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :-     

31 ธนัวาคม 2561 36,415,614 23 20,532,039 56,947,676 

31 ธนัวาคม 2560 36,415,614 90,948 21,785,027 58,291,589 

ราคาประเมิน (*) 68,453,290 6,931,950 33,367,904 108,753,144 

(*) เป็นราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ในระหวา่งปี 2560 

ล ำดับชัน้ของมูลค่ำยุตธิรรมและเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุตธิรรม 

การวดัมลูคา่ยุติธรรมของท่ีดิน ถูกจดัล าดบัชัน้การวดัมลูคา่ยุติธรรม อยู่ในระดบัท่ี 2 จากเกณฑ์ข้อมลูที่น ามา
ซึง่ใช้เทคนิควิธีเปรียบเทียบกบัข้อมลูตลาด (Comparison Approach) ในการประเมินมลูคา่ยตุิธรรม 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของอาคาร ถูกจัดล าดบัชัน้การวดัมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดบัท่ี 2 จากเกณฑ์ข้อมูลท่ี
น ามาซึง่ใช้เทคนิควิธีคิดต้นทนุ (Cost Approach) ในการประเมินมลูคา่ยตุิธรรม 

 



บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 
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18. ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ 

 (หนว่ย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดนิ สว่นปรับปรุงที่ดนิ 
อาคารและ                    
สิง่ปลกูสร้าง เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ 

คา่ตกแตง่และ
ตดิตัง้ 

ทรัพย์สนิระหว่าง
ก่อสร้างและตดิตัง้ รวม 

รำคำทุน :-          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 202,005,688 23,155,797 388,816,475 383,320,243 175,405,309 45,823,202 238,735,778 1,793,790 1,459,056,282 

ซือ้เพิ่ม - 1,404,000 3,107,325 2,236,874 5,240,373 5,251,276 1,629,699 25,746,704 44,616,251 

โอนเข้า - - - 9,830,076 1,256,317 - 15,326,440 - 26,412,833 

จ าหน่าย - - - (17,301,120) (2,376,194) (1,823,909) (2,573,017) - (24,074,240) 

ตดัจ าหน่าย - - - (32,000) (10,609,905) - - - (10,641,905) 

โอนออก - - - - (218,955) - - (26,193,878) (26,412,833) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 202,005,688 24,559,797 391,923,800 378,054,073 168,696,945 49,250,569 253,118,900 1,346,616 1,468,956,388 

ซือ้เพิ่ม - 548,490 10,241,387 - 9,963,892 8,724,000 2,782,060 81,049,412 113,309,241 

โอนเข้า - - - 20,581,295 1,366,494 - 3,036,995 - 24,984,784 

จ าหน่าย - - - (8,023,459) (950,463) (8,559,797) (400,000) - (17,933,719) 

ตดัจ าหน่าย - - - (2,427,334) (4,351,870) (1,309,000) - - (8,088,204) 

โอนออก - - - - - - - (24,984,783) (24,984,783) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 202,005,688 25,108,287 402,165,187 388,184,575 174,724,998 48,105,772 258,537,955 57,411,245 1,556,243,707 

          

          

          

          



บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 (หนว่ย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดนิ สว่นปรับปรุงที่ดนิ 
อาคารและ                    
สิง่ปลกูสร้าง เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ 

คา่ตกแตง่และ
ตดิตัง้ 

ทรัพย์สนิระหว่าง
ก่อสร้างและตดิตัง้ รวม 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :-          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - 21,393,619 284,244,292 356,375,154 154,119,818 31,401,068 206,893,081 - 1,054,427,032 

คา่เสื่อมราคาส าหรับปี - 1,503,882 5,715,710 9,899,068 8,715,941 2,550,229 10,690,669 - 39,075,499 

จ าหน่าย - - - (17,291,400) (2,096,665) (1,823,907) (2,573,015) - (23,784,987) 

ตดัจ าหน่าย - - - (31,999) (10,496,626) - - - (10,528,625) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 22,897,501 289,960,002 348,950,823 150,242,468 32,127,390 215,010,735 - 1,059,188,919 

คา่เสื่อมราคาส าหรับปี - 286,539 5,127,677 9,711,952 8,293,946 2,928,512 11,101,378 - 37,450,004 

จ าหน่าย - - - (6,965,554) (901,692) (8,339,179) (46,466) - (16,252,891) 

ตดัจ าหน่าย - - - (2,421,544) (4,321,701) (572,063) - - (7,315,308) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 23,184,040 295,087,679 349,275,677 153,313,021 26,144,660 226,065,647 - 1,073,070,724 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :-          

31 ธนัวาคม 2561 202,005,688 1,924,247 107,077,508 38,908,898 21,411,977 21,961,112 32,472,308 57,411,245 483,172,983 

31 ธนัวาคม 2560 202,005,688 1,662,296 101,963,798 29,103,250 18,454,477 17,123,179 38,108,165 1,346,616 409,767,469 

 
  



บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดนิ สว่นปรับปรุงที่ดนิ 
อาคารและ                       
สิง่ปลกูสร้าง เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ 

คา่ตกแตง่และ
ตดิตัง้ 

ทรัพย์สนิระหว่าง
ก่อสร้างและตดิตัง้ รวม 

รำคำทุน :-          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 186,075,743 23,155,797 342,154,845 335,011,243 156,240,852 44,063,921 200,692,350 1,884,881 1,289,279,632 

ซือ้เพิ่ม - 1,404,000 3,107,325 2,256,500 4,815,041 5,251,276 400,000 25,746,704 42,980,846 

โอนเข้า - - - 9,830,076 1,037,362 - 15,326,440 - 26,193,878 

จ าหน่าย - - - (11,779,649) (1,705,731) (1,823,909) (2,573,016) - (17,882,305) 

ตดัจ าหน่าย - - - (32,000) (10,350,660) - - - (10,382,660) 

โอนออก - - - - - - - (26,193,878) (26,193,878) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 186,075,743 24,559,797 345,262,170 335,286,170 150,036,864 47,491,288 213,845,774 1,437,707 1,303,995,513 

ซือ้เพิ่ม - 548,490 10,241,387 - 8,142,190 8,724,000 36,500 81,027,750 108,720,317 

โอนเข้า - - - 20,581,295 1,366,493 - 3,036,995 - 24,984,783 

จ าหน่าย - - - (8,023,459) (950,463) (8,559,797) (400,000) - (17,933,719) 

ตดัจ าหน่าย - - - - (4,003,016) - - - (4,003,016) 

โอนออก - - - - - - - (24,984,783) (24,984,783) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 186,075,743 25,108,287 355,503,557 347,844,006 154,592,068 47,655,491 216,519,269 57,480,674 1,390,779,095 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดนิ สว่นปรับปรุงที่ดนิ 
อาคารและ                       
สิง่ปลกูสร้าง เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ 

คา่ตกแตง่และ
ตดิตัง้ 

ทรัพย์สนิระหว่าง
ก่อสร้างและตดิตัง้ รวม 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :-          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - 21,393,620 243,031,657 308,482,695 136,823,378 30,649,074 173,033,639 - 913,414,063 

คา่เสื่อมราคาส าหรับปี - 1,503,882 5,511,900 9,626,216 8,035,968 2,378,433 9,395,759 - 36,452,158 

จ าหน่าย - - - (11,779,493) (1,432,655) (1,823,907) (2,573,014) - (17,609,069) 

ตดัจ าหน่าย - - - (31,999) (10,340,891) - - - (10,372,890) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 22,897,502 248,543,557 306,297,419 133,085,800 31,203,600 179,856,384 - 921,884,262 

คา่เสื่อมราคาส าหรับปี - 286,538 4,936,783 9,692,209 7,653,296 2,829,958 9,297,151 - 34,695,935 

จ าหน่าย - - - (6,965,554) (901,692) (8,339,179) (46,466) - (16,252,891) 

ตดัจ าหน่าย - - - - (3,990,991) - - - (3,990,991) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 23,184,040 253,480,340 309,024,074 135,846,413 25,694,379 189,107,069 - 936,336,315 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :-          

31 ธนัวาคม 2561 186,075,743 1,924,247 102,023,217 38,819,932 18,745,655 21,961,112 27,412,200 57,480,674 454,442,780 

31 ธนัวาคม 2560 186,075,743 1,662,295 96,718,613 28,988,751 16,951,064 16,287,688 33,989,390 1,437,707 382,111,251 
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19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 คา่โปรแกรมคอมพวิเตอร์ประกอบด้วย :- 
 (หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

รำคำทุน      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  49,535,026 49,212,626 48,358,773 48,036,373 

ซือ้เพิ่ม 1,560,034 322,400 1,560,034 322,400 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  51,095,060 49,535,026 49,918,807 48,358,773 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  35,445,441 32,882,373 34,395,942 31,755,875 

คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรับปี 2,657,747 2,563,068 2,635,271 2,640,067 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  38,103,188 35,445,441 37,031,213 34,395,942 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี 31 ธนัวาคม 12,991,872 14,089,585 12,887,594 13,962,831 

20. สิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ 
(หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 

รำคำทุน    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 35,152,426 35,152,426 

ตดัจ าหนา่ย (520,000) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 34,632,426 35,152,426 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 24,609,978 21,950,877 

คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรับปี 2,659,100 2,659,101 

ตดัจ าหนา่ย (520,000) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  26,749,078 24,609,978 

สทุธิ 7,883,348 10,542,448 
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21. เงนิเบกิเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงิน 

(หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

เงินเบกิเกินบญัชี 1,061,509 2,128,834 - - 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 2,000,000 - - - 

รวม 3,061,509 2,128,834 - - 

บริษัทยอ่ยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ดงันี ้:- 
(หน่วย : ล้านบาท) 

บริษัทยอ่ย 

วงเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้ 

ค า้ประกนัโดย 2561 2560 

บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จ ากดั 4.00 4.00 บริษัทใหญ่ 

บริษัท เอส. แอพพาเรล จ ากดั 18.00 26.10 - 

22. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 

 (หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ     

 บริษัทที่เก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ5.3) 24,271,798 24,306,250 17,451,273 18,042,917 

 อื่นๆ 81,631,037 116,682,416 81,472,979 116,674,016 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า 105,902,835 140,988,666 98,924,252 134,716,933 

เจ้ำหนีอ้ื่น     

 โบนสัค้างจา่ย 22,214,088 23,605,167 20,897,689 22,146,961 

 คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย 29,227,718 28,998,991 29,690,121 28,654,037 

 คา่ลขิสทิธ์ิค้างจา่ย 7,025,747 8,409,708 6,041,052 7,853,329 

 อื่นๆ 20,770,305 10,398,570 17,441,941 9,400,963 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 185,140,693 212,401,102 172,995,055 202,772,223 

  



บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 

 52 

23. ประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชน์ของพนักงำน 

รายการเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์ของพนกังานส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
และ 2560 ประกอบด้วย :- 

 (หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์ของ     

- พนกังานต้นปี - 1 มกราคม 176,678,660 198,375,217 168,729,877 182,037,175 

คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังานระหวา่งปี 15,241,795 29,429,251 14,690,445 27,480,739 

ผลประโยชน์พนกังานจา่ยในระหวา่งปี (20,518,913) (8,371,508) (19,435,843) (6,599,847) 
ก าไรจากการกลับรายการผลประโยชน์
 พนักงาน (แสดงในงบก าไรขาดทุน
 เบ็ดเสร็จ) - 917,383 - 1,131,538 
ก าไรจากการกลับรายการผลประโยชน์
 พนักงาน (แสดงในงบก าไรขาดทุน
 เบ็ดเสร็จอื่น) - (43,671,683) - (35,319,728) 

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์ของ     

- พนกังานปลายปี - 31 ธนัวาคม 171,401,542 176,678,660 163,984,479 168,729,877 

 คา่ใช้จ่ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย :- 
(หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

ต้นทนุบริการปัจจบุนั 11,599,557 25,499,073 11,186,846 23,845,348 

ต้นทนุดอกเบีย้ 3,642,238 3,930,178 3,503,599 3,635,391 

รวม 15,241,795 29,429,251 14,690,445 27,480,739 

ข้อสมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใช้ในการค านวณภาระผกูพนัภายใต้
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัตอ่ไปนี ้:- 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

อตัราคิดลด 1.45% - 2.38% 1.45% - 2.38% 1.60% - 2.15% 1.60% - 2.15% 

อตัรามรณะ 100%(TMO 2017) 100%(TMO 2017) 100%(TMO 2017) 100%(TMO 2017) 

อตัราการขึน้เงินเดือน 2.50% - 4.00% 2.50% - 4.00% 2.50% - 4.00% 2.50% - 4.00% 

อตัราการลาออกของพนกังาน ผนัแปรตามอายุ
พนกังาน 

ผนัแปรตามอายุ
พนกังาน 

ผนัแปรตามอายุ
พนกังาน 

ผนัแปรตามอายุ
พนกังาน 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานท่ีส าคญัท่ีเก่ียวข้องในการประมาณ
การตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้:- 

(หน่วย: บาท) 
 

การเปลีย่นแปลง 
ในข้อสมมตฐิาน 

ผลกระทบตอ่ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

อตัราคิดลด เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.5 (5,484,552) (5,766,003) (5,300,006) (5,559,871) 
อตัราคิดลด ลดลง ร้อยละ 0.5 5,785,864 5,952,289 5,592,809 5,898,485 
อตัราการขึน้เงินเดือน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.5 5,972,407 5,400,867 5,766,614 5,213,147 
อตัราการขึน้เงินเดือน ลดลง ร้อยละ 0.5 (5,710,055) (5,167,296) (5,511,599) (4,986,112) 

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับ
ใหม่ ซึ่งกฎหมายดงักล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
ฉบบัใหม่นีก้ าหนดอตัราคา่ชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลกูจ้างซึง่ท างานติดต่อกนัครบ 20 ปี
ขึน้ไปให้มีสิทธิได้รับคา่ชดเชยไมน้่อยกวา่คา่จ้างอตัราสดุท้าย 400 วนัสดุท้าย ทัง้นีก้ารเปลี่ยนแปลงดงักลา่วมี
ผลกระทบให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 เพ่ิมขึน้จากเดิมจ านวน 3.15 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามเน่ืองจากกฎหมายดงักล่าวอยู่ในระหว่างรอ
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ซึง่ ณ วนัท่ีรายงาน ยงัไม่มีการประกาศแต่อย่างใด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึง
ยงัไมไ่ด้บนัทกึผลกระทบของต้นทนุบริการในอดีตดงักลา่วในงบการเงินส าหรับปี 2561 

24. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จะต้องจดัสรรเงินส ารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส ารองดงักล่าวมีจ านวนเท่ากบัร้อยละ 10 
ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ส ารองตามกฎหมายนีไ้มส่ามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 

25. ส ำรองทั่วไป 

บริษัทฯ ได้จัดสรรก าไรส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนส ารองทั่วไปซึ่งไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์เพ่ือการใดการหนึ่ง
โดยเฉพาะ 
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26. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะของค่ำใช้จ่ำย 

คา่ใช้จ่ายตามลกัษณะของคา่ใช้จ่ายส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี ้:- 

 (หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

การเปลีย่นแปลงในสนิค้าส าเร็จรูป -     

และงานระหวา่งท า(เพิ่มขึน้)ลดลง (8,041,776) (12,316,699) (11,236,659) 10,045,417 

ซือ้สนิค้าส าเร็จรูป 101,448,852 133,471,800 92,862,671 99,247,514 
คา่ใช้จา่ยจากการปรับลดมลูคา่สนิค้า 21,763,530 17,854,494 21,623,819 17,256,865 

วตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลอืงใช้ไป 595,498,223 634,656,421 595,492,994 634,423,075 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร 36,350,770 30,796,695 35,477,244 29,964,955 

คา่ใช้จา่ยพนกังาน 625,757,372 646,383,814 567,673,561 579,624,255 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 44,109,762 45,938,686 41,334,219 43,392,342 

คา่ลขิสทิธ์ิจา่ย 46,369,150 50,193,975 45,840,835 49,643,885 
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27. สิทธิพเิศษจำกกำรได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน  

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยได้รับสิทธิพิเศษบาง
รายการ  ซึง่รายละเอียด ดงันี ้:- 

1. บตัรสง่เสริมเลขที ่ 60-1470-1-03-1-0 60-0122-0-00-1-0 1627(2)/2554 1628(2)/2554 

2. วนัที่ตามบตัรสง่เสริม 3/7/2560 16/2/2558 31/5/2554 31/5/2554 

3. วนัที่เร่ิมมีรายได้ 1/3/2561 2/8/2561 4/5/2554 2/9/2554 

4. ประเภทกิจการที่ได้รับการสง่เสริม การผลิตผลติภณัฑ์หนงั

สตัว์หรือหนงัเทียม 

การผลิตผลติภณัฑ์หนงั

สตัว์หรือหนงัเทียม 

การผลิตผลติภณัฑ์

สิ่งทอหรือชิน้สว่น 

การผลิตผลติภณัฑ์หนงั

สตัว์หรือหนงัเทียม 

5. สิทธิและประโยชน์ส าคญัที่ได้รับการสง่เสริม     

5.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไร

สุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ

ส่ งเส ริมนับ แต่ วันที่ เ ร่ิม มี รายได้จากการ

ประกอบกิจการ 

8 ปี 

 

8 ปี 

 

8 ปี 

(หมดอาย ุ30/11/61) 

8 ปี 

(หมดอาย ุ30/10/60) 

5.2 ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่

ได้ รับส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ

บุคคลตามข้อ 5.1 ไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษี

เงินได้ 

8 ปี 

 

8 ปี 

 

8 ปี 

(หมดอาย ุ30/11/61) 

8 ปี 

(หมดอาย ุ30/10/60) 

5.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ

ก าไรสทุธิที่ได้รับจากการลงทนุในอตัราร้อยละ 

50 ของอัตราปกตินับจากวันที่ พ้นก าหนด

ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ 

5 ปี 

 

5 ปี 

 

5 ปี 5 ปี 

5.4 ได้รับลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า 

น า้ประปา ขนส่ง) เป็น 2 เท่าของค่าใช้จ่าย

ประจ าปี 

10 ปี 10 ปี 10 ปี 10 ปี 

5.5 ได้ รับยก เว้นภาษี เงิน ได้ นิ ติ บุ คคลไม่ เกิน 

(ปรับเปลี่ยนตามจ านวนเงินลงทนุโดยไมร่วมคา่

ที่ดินและทนุหมนุเวียน) 

60 ล้านบาท 51.99 ล้านบาท 46.13 ล้านบาท 76.27 ล้านบาท 

     

ในฐานะท่ีเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆ 
เก่ียวกบัการสง่เสริมการลงทนุโดยเคร่งครัด 
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รายได้ท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุและท่ีไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุสรุปได้ดงันี  ้:- 
 (หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 2560 

 ขายในประเทศ ขายตา่งประเทศ รวม ขายในประเทศ ขายตา่งประเทศ รวม 

ธุรกิจที่ได้รับการสง่เสริม  304.98  222.78 527.76  294.07  277.99 572.06 

ธุรกิจที่ไมไ่ด้รับการสง่เสริม  900.19  350.38 1,250.57 1,002.64  284.98 1,287.62 

รวม 1,205.17  573.16 1,778.33 1,296.71  562.97 1,859.68 

  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

 ขายในประเทศ ขายตา่งประเทศ รวม ขายในประเทศ ขายตา่งประเทศ รวม 

ธุรกิจที่ได้รับการสง่เสริม  304.98 222.78 527.76  294.07 277.98 572.05 

ธุรกิจที่ไมไ่ด้รับการสง่เสริม  795.53  348.29 1,143.82  910.78  284.17 1,194.95 

รวม 1,100.51  571.07 1,671.58 1,204.85  562.15 1,767.00 

28. ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำน 

ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอนีส้อดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ท่ีผู้มีอ านาจตดัสินใจสูงสุด
ด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ
สว่นงานและประเมินผลการด าเนินงานของสว่นงาน 

กลุม่บริษัทฯ มีสว่นงานท่ีรายงานทัง้สิน้ 2 สว่นงานหลกัคือ (1) สว่นงานเคร่ืองแตง่กายบุรุษ และ (2) สว่นงาน
เคร่ืองแต่งกายสตรี และมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ โดยมีการขายสินค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ กลุ่ม
บริษัทประเมินผลการปฏิบตัิงานของสว่นงานโดยพิจารณาจากรายได้และก าไรขัน้ต้นของแตล่ะสว่นงาน และ
ประเมินก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานของทัง้กลุ่มโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุน
จากการด าเนินงานในงบการเงิน ข้อมลูรายได้และก าไรขัน้ต้นของสว่นงานของกลุม่บริษัทส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัตอ่ไปนี ้:- 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

เคร่ืองแตง่กาย
บรุุษ 

เคร่ืองแตง่กาย
สตรี ส่วนงานอ่ืน งบการเงินรวม 

รำยได้ 
   

 
รายได้จากการขาย - สทุธิ 1,133,260 598,770 - 1,732,030 
รายได้จากการรับจ้างผลิต 46,694 - - 46,694 

ก ำไรขัน้ต้นของส่วนงำน 256,897 269,093 - 525,990 

เงินปันผลรับ - - 61,125 61,125 
ดอกเบีย้รับ - - 33,726 33,726 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ - - 59,583 59,583 
รายได้อ่ืน - - 39,518 39,518 
คา่ใช้จ่ายในการขาย (100,496) (30,512) (14,898) (145,906) 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (88,207) (28,278) (244,232) (360,717) 
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม - - (2,457) (2,457) 
ต้นทนุทางการเงิน - - (262) (262) 

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 68,194 210,303 (67,897) 210,600 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้    (15,868) 

ก ำไรสุทธสิ ำหรับปี    194,732 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ :-     

คา่เส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย    44,110 
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 (หน่วย : พนับาท) 

 ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

เคร่ืองแตง่กาย
บรุุษ 

เคร่ืองแตง่กาย
สตรี ส่วนงานอ่ืน งบการเงินรวม 

รำยได้     

รายได้จากการขาย - สทุธิ 1,236,996 557,572 - 1,794,568 
รายได้จากการรับจ้างผลิต 64,110 - - 64,110 

ก ำไรขัน้ต้นของส่วนงำน 384,845 153,889 - 538,734 

เงินปันผลรับ - - 49,762 49,762 

ดอกเบีย้รับ - - 33,125 33,125 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ - - 7,362 7,362 
รายได้อ่ืน - - 52,446 52,446 
คา่ใช้จ่ายในการขาย (92,597) (38,709) (11,694) (143,000) 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (95,345) (7,413) (280,027) (382,785) 
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม - - (1,996) (1,996) 

ต้นทนุทางการเงิน -  - (128) (128) 

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 196,903 107,767 (151,150) 153,520 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้    (3,247) 

ก ำไรสุทธสิ ำหรับปี    150,273 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ :- 
   

 

คา่เส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย    45,939 
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สินทรัพย์และหนีส้ินของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2561 และ 2560                    
มีดงัตอ่ไปนี ้:- 

 (หน่วย : พนับาท) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

เคร่ืองแตง่กาย

บรุุษ 

เคร่ืองแตง่กาย

สตรี รวมสว่นงาน 

สินทรัพย์/หนีส้ินท่ี

ไมไ่ด้ปันสว่น งบการเงินรวม 

สินทรัพย์ของส่วนงาน 381,244 159,808 541,052 3,786,827 4,327,879 

หนีส้ินของส่วนงาน 13,363 52,727 66,090 503,662 569,752 

  

 (หน่วย : พนับาท) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

เคร่ืองแตง่กาย

บรุุษ 

เคร่ืองแตง่กาย

สตรี รวมสว่นงาน 

สินทรัพย์/หนีส้ินท่ี

ไมไ่ด้ปันสว่น งบการเงินรวม 

สินทรัพย์ของส่วนงาน 348,691 240,027 588,718 3,784,412 4,373,130 

หนีส้ินของส่วนงาน 36,072 77,893 113,965 500,192 614,157 
 

 

    (หน่วย: พนับาท) 

    ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 

    31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์     
ขายในประเทศ    1,205,570 1,295,712 
ขายตา่งประเทศ      

- ยโุรป    242,172 257,637 
- เอเชีย    175,190 217,102 
- อเมริกา    154,245 85,567 
- ออสเตรเลีย    1,138 2,291 
- แอฟริกาใต้     410 369 

ข้อมูลลูกค้ำรำยใหญ่ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายหนึ่งจากส่วนงาน             
เคร่ืองแต่งกายบุรุษและส่วนงานเคร่ืองแต่งกายสตรีเป็นจ านวนรวมประมาณ 831.51 ล้านบาท และ 937.79 
ล้านบาท ตามล าดบั 
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29. ภำษีเงนิได้ 

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันท่ี             
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วยรายการดงัตอ่ไปนี ้:- 

  (หนว่ย: พนับาท) 
 ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชี     
- ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์ของ     

 พนกังาน 32,797 33,746 32,797 33,746 
- สินค้าฝากขาย 2,316 2,372 2,316 2,372 
- ขาดทนุทางภาษีท่ียงัไม่ใช้ - 1,530 - - 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 35,113 37,648 35,113 36,118 

หนีส้นิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชี     
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร 9,064 7,389 8,041 6,279 
- ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการปรับมลูค่า     

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผื่อขาย 185,378 202,773 185,378 202,773 

รวมหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 194,442 210,162 193,419 209,052 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วยรายการดงันี ้:- 

  (หนว่ย: พนับาท) 
 ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบนั     
ภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับปี 11,656 5,496 11,656 5,496 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัช ี     
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว 4,211 (2,249) 2,768 (4,022) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบ     

 ก าไรขาดทนุ 15,867 3,247 14,424 1,474 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก าไรทางบัญชีกับอตัราภาษีท่ีใช้
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ดงันี ้:- 

  (หนว่ย: พนับาท) 
 ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

     
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิุคคล 210,599 153,520 216,549 156,970 

อตัราภาษีเงินได้นิตบิุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิุคคล 
คณูอตัราภาษี 42,120 30,704 43,310 31,394 

ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
การส่งเสริมการลงทนุ (หมายเหต ุ27) (14,417) (21,303) (14,417) (21,303) 
คา่ใช้จ่ายต้องห้าม (155) 1,629 (326) 1,576 
คา่ใช้จ่ายที่มีสิทธิหกัได้เพิ่มขึน้ (3,756) (4,534) (3,756) (4,534) 
รายได้ท่ีได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ (9,706) (9,787) (9,706) (9,787) 
ผลตา่งจากการไม่บนัทกึสินทรัพย์ภาษีเงินได้ 1,656 8,656 (681) 4,128 
ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัท า                                        

งบการเงินรวม    125 (2,118) - - 
รวม (26,253) (27,457) (28,886) (29,920) 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทนุ 15,867 3,247 14,424 1,474 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่มบริษัทส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค านวณจากก าไร     
ทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการท่ีได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็นรายจ่ายท่ี
ต้องห้ามในการค านวณภาษีเงินได้ 

กิจการท่ีไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ หรือไมไ่ด้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ ค านวณภาษีเงินได้
ในอตัราร้อยละ 20  

กิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ ค านวณตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ตามบัตรส่งเสริม         
การลงทนุ (ดหูมายเหต ุ27) 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลของบริษัทย่อยค านวณในอตัราร้อยละ 20 ของก าไรทางภาษี  
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30. ค่ำใช้จ่ำยเงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

บริษัทและบริษัทย่อยได้จดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ตามพระราชบญัญัติกองทุนส ารองเลี ย้งชีพ พ.ศ. 2530 
เพ่ือเป็นสวัสดิการตลอดจนเป็นหลักประกันแก่พนักงานเมื่อลาออกจากงาน หรือครบอายุการท างาน 
(เกษียณ) ตามระเบียบของบริษัท โดยพนกังานจ่ายสะสมสว่นหนึง่ และบริษัทจ่ายสมทบอีกส่วนหนึง่ในอตัรา 
3 - 5 % ของเงินเดือน ทัง้นี ้บริษัทได้แต่งตัง้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ากดั เป็น
ผู้จดัการกองทนุเพ่ือบริหารกองทนุดงักลา่ว 

เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย ท่ีจ่ายส าหรับพนักงานและได้บันทึกเป็น
คา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีจ านวนดงัตอ่ไปนี ้

(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 9.79   10.20 9.79   10.20 
บริษัท เอส.แอพพาเรล จ ากดั 0.36    0.45 - - 

บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จ ากดั 0.39    0.47 - - 

รวม 10.54   11.12 9.79   10.20 

31. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจ้าหนีแ้ละความ
เช่ือมัน่ของตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก ากบัดแูลผลตอบแทน
จากการลงทนุ ซึง่กลุม่บริษัทพิจารณาจากสดัสว่นของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อสว่นของเจ้าของ
รวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทัง้ยังก ากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ น
สามญั 

32. ภำระผูกพันและหนีส้ินที่อำจเกดิขึน้ 

32.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุม่บริษัทมีภาระผกูพนั และหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ ดงันี ้:- 
  (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

หนงัสือค า้ประกนักบักรมศลุกากร  9.66 8.61 9.66 8.61 

หนงัสือค า้ประกนัไฟฟ้า 4.55 5.05    3.89 4.39 

หนงัสือค า้ประกนัการท าธุรกิจ 1.42 0.29 1.42 0.29 

ภาระค า้ประกนับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 24.91 26.23   29.91 31.23 
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32.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มวีงเงินเลตเตอร์เครดิตท่ีเปิดแล้วแต่ยงัไมไ่ด้ใช้จ านวน 0.56 ล้านบาท (ปี 
2560 : ไมม่ี) 

32.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีสญัญากบัเจ้าของสิทธิในเคร่ืองหมายการค้า เก่ียวกบัการใช้
เคร่ืองหมายการค้าเพ่ือผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย ซึง่เป็นสญัญาต่างตอบแทนท่ีต่างฝ่ายต่างต้องปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขท่ีระบใุนสญัญารวม 7 เคร่ืองหมายการค้า คา่สิทธิท่ีต้องจ่ายคิดเป็นร้อยละ 3.5 - 7.5 ของยอดขาย 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีสัญญากับเจ้าของสิทธิในเคร่ืองหมายการค้า         
2 เคร่ืองหมายการค้าและ 1 เคร่ืองหมายการค้าตามล าดบั ค่าสิทธิท่ีต้องจ่ายคิดเป็นร้อยละ 7 - 9 ของยอดขายท่ี
ระบไุว้ในสญัญา 

32.4 บริษัทฯ มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสิทธิการเช่าอาคารและสญัญาบริการ โดยต้องจ่ายคา่เช่าและบริการเป็นรายเดือน
ตามสญัญา ดงันี ้:- 

(หนว่ย : บาท) 

รายการ ระยะเวลา 
อายตุาม
สญัญา (ปี) 

คา่เช่าและบริการ
ท่ีต้องจ่ายเดือนละ 

สิทธิการเช่าอาคารและสญัญาบริการ 2558 - 2565 7 78,720 

สิทธิการเช่าอาคารและสญัญาบริการ 2558 - 2565 7 165,000 

32.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีภาระผูกพนัตามสญัญาซือ้สินทรัพย์ถาวรจ านวน 3 ล้านบาท (ปี 2560 : 
9.15 ล้านบาท) 

32.6 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัท มีภาระผูกพันเก่ียวกับสญัญาเช่าอาคารและสญัญาบริการ 
โดยต้องจ่ายคา่เช่าตามสญัญาดงันี ้:- 

รายการ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

ภายใน 1 ปี 15.37 11.85 2.04 1.15 

ปีท่ี 2 - 5 13.77 17.58    7.60 4.79 

ปีท่ี 5 ขึน้ไป 7.68 4.46 7.68 4.46 
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33. เงนิปันผลจ่ำย ส ำรองทั่วไปและค่ำตอบแทนกรรมกำร 

33.1 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2561 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
จากก าไรสะสม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 จากส่วนของกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน แก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 
120 ล้านหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน 42 ล้านบาท ก าหนดโดยจ่ายในวนัท่ี 7 กนัยายน 2561 

33.2 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิรายการดงันี ้:- 

- จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 120 ล้านหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท เป็นเงิน 84 ล้านบาท มีก าหนด
จ่ายในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 โดยให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม
การลงทนุและกิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 

- จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ ในวงเงินรวมไมเ่กิน 10 ล้านบาท 

- จดัสรรก าไรเป็นเงินทนุส ารองทัว่ไปจ านวน 7.80 ล้านบาท 

33.3 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิรายการดงันี ้:- 

- จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 120 ล้านหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.85 บาท เป็นเงิน 102 ล้านบาท มีก าหนด
จ่ายในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560 โดยให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม
การลงทนุและกิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 

- จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ ในวงเงินรวมไมเ่กิน 10 ล้านบาท 

- จดัสรรก าไรเป็นเงินทนุส ารองทัว่ไปจ านวน 9.70 ล้านบาท 

34. กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้และอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไมป่ฏิบตัิตามข้อก าหนดตามสญัญาของคูส่ญัญา กลุ่มบริษัทไม่
มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนพุนัธ์เพ่ือการเก็งก าไรหรือการค้า 

34.1 นโยบำยกำรบัญชีและวิธีกำรปฏบิัตทิำงกำรบัญชี 

 หมายเหต ุ4 

34.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือ หมายถึง ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบตัิตามสญัญาเกิดจากการที่ลกูหนีไ้ม่ปฏิบตัิ
ตามข้อก าหนดในสญัญาซึง่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการกระจุกตวัของสินเช่ือเน่ืองจากลกูค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง
กัน (หมายเหตุ 5) อย่างไรก็ดีลูกหนีด้ังกล่าวเป็นลูกค้าท่ีมีรายการค้าต่อเน่ืองกันมาเป็นเวลานานและมี
ความสามารถในการช าระหนีใ้นเกณฑ์ดี  

ส าหรับลกูค้ารายอื่น ฝ่ายบริหารได้ก าหนดนโยบายด้านการให้สินเช่ือเพ่ือควบคมุความเสี่ยงทางด้านการให้
สินเช่ือดงักลา่วโดยสม ่าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลกูค้าทกุรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือเป็นระยะ  

ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินไมพ่บวา่มีความเสี่ยงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั ความเสี่ยงสงูสดุทางด้าน
สินเช่ือแสดงไว้ในราคาตามบญัชีของสินทรัพย์ทางการเงินแตล่ะรายการ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

  



บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 

 65 

34.3 ควำมเส่ียงเกี่ยวกับอัตรำดอกเบีย้ 

ความเสี่ยงเก่ียวกบัอตัราดอกเบีย้เกิดจากการท่ีอตัราดอกเบีย้จะเปลี่ยนแปลง ซึง่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การด าเนินงานแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและในปีต่อๆ ไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดขึน้ได้ เน่ืองจากบริษัทมีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา 

นอกจากนีเ้น่ืองจากบริษัทฯ มีเงินลงทนุในตราสารหนี ้ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ คือโอกาสที่ราคาตราสาร
หนีอ้าจเพ่ิมขึน้หรือลดลง จากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในท้องตลาด หากอตัราดอกเบีย้เพ่ิมสงูขึน้ 
ราคาตราสารหนีจ้ะลดลงและหากอตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนีจ้ะมีราคาเพ่ิมสงูขึน้ 

34.4 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศเน่ืองจากมี
ลูกหนี ้เจ้าหนีท่ี้เกิดจากการด าเนินธุรกิจซือ้ ขาย ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มบริษัทจะได้พิจารณา
จัดท าสญัญาป้องกันความเสี่ยงเป็นการล่วงหน้าในกรณีท่ีภาวะเงินบาทมีความผันผวนและบริษัทเห็นว่า
เหมาะสม 

34.4.1 สัญญำขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 กลุม่บริษัทมีสญัญาขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหน้ากบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพ่ือป้องกนัความเสี่ยง
ของการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนท่ีอาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินบาทท่ีกลุ่มบริษัทจะได้รับช าระ
จากลกูหนีก้ารค้าตา่งประเทศ ซึง่รายการดงักลา่วมีอายไุมเ่กินหนึง่ปีสรุปได้ดงันี ้:- 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบด้วย :- 

สกลุเงิน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ านวน

เงิน

(ล้าน) 

สง่มอบระหวา่งเดือน 

อตัราแลกเปลี่ยน 

ณ วนัสง่มอบ 

(บาทตอ่สกลุเงิน) 

จ านวน

เงิน 

(ล้าน) 

สง่มอบระหวา่งเดือน 

อตัราแลกเปลี่ยน 

ณ วนัสง่มอบ 

(บาทตอ่สกลุเงิน) 

ดอลลา่ร์สหรัฐ ฯ 0.18 มิ.ย.62 32.33 - 32.51 0.18 มิ.ย.62 32.33 - 32.51 

เยนญ่ีปุ่ น 40.00 มิ.ย.62 0.29 - 0.30 40.00 มิ.ย.62 0.29 - 0.30 

ยโูร 0.30 พ.ค.62 - มิ.ย.62 37.65 - 37.94 0.30 พ.ค.62 - มิ.ย.62 37.65 - 37.94 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบด้วย :- 

สกลุเงิน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ านวน

เงิน

(ล้าน) 

สง่มอบระหวา่งเดือน 

อตัราแลกเปลี่ยน 

ณ วนัสง่มอบ 

(บาทตอ่สกลุเงิน) 

จ านวน

เงิน 

(ล้าน) 

สง่มอบระหวา่งเดือน 

อตัราแลกเปลี่ยน 

ณ วนัสง่มอบ 

(บาทตอ่สกลุเงิน) 

ดอลลา่ร์สหรัฐ ฯ 1.12 พ.ค.61 - มิ.ย.61 32.30 - 30.75 1.12 พ.ค.61 - มิ.ย.61 32.30 - 30.75 

เยนญ่ีปุ่ น 30.91 พ.ค.61 - มิ.ย.61 0.29 30.91 พ.ค.61 - มิ.ย.61 0.29 

ยโูร 0.37 พ.ค.61 - มิ.ย.61 38.50 - 39.13 0.37 พ.ค.61 - มิ.ย.61 38.50 - 39.13 
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34.4.2 รำยกำรที่ไม่ได้รับกำรป้องกันควำมเสี่ยง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึง่ไม่ได้
รับการป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนดงันี ้:- 

(หน่วย : ล้าน) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกลุเงินตา่งประเทศ แปลงคา่เป็นเงินบาท สกลุเงินตา่งประเทศ แปลงคา่เป็นเงินบาท 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์         

 ดอลลา่ร์สหรัฐฯ 1.62 0.25   52.25 8.00 1.62 0.24   52.25 7.83 

 ยโูร 0.35 0.22   13.04 8.35 0.35 0.22   13.04 8.35 

รวม     65.29   16.35     65.29 16.18 

หนีสิ้น         

 ดอลลา่ร์สหรัฐฯ 0.84 0.63 27.52 20.78 0.84 0.63 27.52 20.78 

 ยโูร 0.11 0.40    4.20 15.67 0.11 0.40    4.20 15.67 

 เยนญ่ีปุ่ น 31.86 21.15    9.46 6.21 31.86 21.15    9.46 6.21 

รวม     41.18   42.66     41.18 42.66 

34.5  มูลค่ำยุตธิรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

กลุ่มบริษัทใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ใน
การวดัมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินดงักลา่วแทน 

กลุม่บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดงัตอ่ไปนี ้ในการประมาณมลูคา่ยตุิธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

• เงินลงทุนในกองทุนรวมจัดล าดบัชัน้การวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 2 ค านวณมูลค่ายุติธรรมจาก
มลูคา่สินทรัพย์สทุธิ (NAV) ณ วนัท่ีวดัคา่เงินลงทนุ 

• เงินลงทนุในหลกัทรัพย์จดทะเบียน มลูคา่ยุติธรรมถือตามราคาท่ีซือ้ขายกนัในตลาด จดัล าดบัชัน้การวดั
มลูคา่ยตุิธรรมอยู่ในระดบัท่ี 1   

• เงินลงทุนในตราสารหนีจ้ดัล าดบัชัน้การวดัมลูค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 2 ค านวณมลูค่ายุติธรรมโดยใช้
อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ณ วนัท่ีวดัคา่เงินลงทนุ 

• อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ :- 

- การวัดมูลค่ายุติธรรมของท่ีดิน ถูกจัดล าดับชัน้การวดัมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับท่ี 2 จากเกณฑ์
ข้อมลูที่น ามาซึง่ใช้เทคนิควิธีเปรียบเทียบกบัข้อมลูตลาด (Comparison Approach) ในการประเมิน
มลูคา่ยตุิธรรม 

- การวดัมูลค่ายุติธรรมของอาคาร ถูกจัดล าดบัชัน้การวดัมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดบัท่ี 2 จากเกณฑ์
ข้อมลูที่น ามาซึง่ใช้เทคนิควิธีคิดต้นทนุ (Cost Approach) ในการประเมินมลูคา่ยตุิธรรม 
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35. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 

บริษัทฯ ได้มีการจดัประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560
ใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการบัญชีในงบการเงินส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งการจัด
ประเภทรายการใหมนี่ไ้มม่ีผลกระทบตอ่ก าไรสทุธิหรือสว่นของผู้ ถือหุ้นตามท่ีได้เคยรายงานไว้ 

36. กำรอนุมัตใิห้ออกงบกำรเงิน 

 งบการเงินนีไ้ด้รับการอนมุตัิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 


