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  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561  

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

  
 บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2518 ด้วยเจตนารมณ์ของคุณบุณยสิทธิ์  
โชควัฒนา โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ล้านบาท จ านวนพนักงาน 75 คน สถานประกอบการตั้งอยู่ที่บริเวณวัดดอกไม้ 
ประกอบธุรกิจการผลิตสินค้าเส้ือผ้าส าเร็จรูป โดยผู้ถือหุ้นท้ังหมดเป็นคนไทย ประกอบด้วย บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ซึ่ง
ได้แก่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากัด 
  ชื่อ “ธนูลักษณ์” ถูกตั้งขึ้นให้สอดคล้องกับชื่อของ ARROW ที่มีสัญลักษณ์เป็นลูกศร โดยธนูลักษณ์มีสัญลักษณ์สีแดง
รูปพระรามแผลงศรขึ้นฟ้า แฝงไปด้วยความหมายรูปพระรามบ่งบอกถึงความเป็นไทย สีแดงบ่งบอกถึงความโชคดี และธนูที่
แผลงขึ้นฟ้าหมายถึงเทรนด์แฟชั่นที่พุ่งไปข้างหน้า 
 

1.1 นโยบายในการด าเนินงานของบริษัท 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพและนวัตกรรม เพื่อเป็นท่ี 1 ในใจลูกค้า 

พันธกิจ 
มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยสินค้าคุณภาพท่ีเป็นเลิศ จากนวัตกรรมและบริการเหนือความคาดหมาย 

มุ่งมั่นในการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น  ด้วยผลประกอบการท่ีดีอย่างสม่ าเสมอ 

สร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานด้วยการให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พร้อมผลตอบแทนท่ีดี 

ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการก ากับดูแลกิจการท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินงาน 

ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม   
           ชุมชนให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ 

ค่านิยม = SMART 

S Synergy สร้างพลังร่วมกัน 
M Moral & Ethics  ด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
A Adherence to Quality ยึดมั่นในคุณภาพ 
R Responsibility for Social รับผิดชอบต่อสังคม 
T Think Creative & Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรม 

SLOGAN : มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สู่ความเป็นเลิศ 
 

 ส่วนที่ 1   |   การประกอบธุรกิจ 
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
 

ทศวรรษที่ 1 วางรากฐานธุรกิจ (พ.ศ.2518 – พ.ศ.2528) 
บริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนลิขสิทธิ์แบรนด์ ARROW จากสหรัฐอเมริกา และมอบหมายให้ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่น

แนล จ ากัด (มหาชน) ดูแลด้านการขายและการตลาดในประเทศ ริเริ่มให้มีผู้ให้ค าแนะน าการเลือกสินค้า (AC: Arrow 
Consult) เป็นผู้แนะน าในการเลือกเส้ือให้กับลูกค้า และจัดให้มีห้องลองเส้ือ (Fitting Room) ให้ลูกค้ามั่นใจเมื่อสวมใส่แล้ว 
ด้านการตลาดได้คิดสโลแกนสินค้าชิ้นแรกของแอร์โรว์ "แอร์โรว์คือเชิ้ต เชิ้ตคือแอร์โรว์" และเลือกแบรนด์แอมบาสเดอร์เป็น 
คุณพิชัย วาสนาส่ง พร้อมด้วยสโลแกน "แอร์โรว์ เอกลักษณ์ของเอกบุรุษ" 

เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้น 
พ.ศ. 2518 - จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท  
                               เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2518  
พ.ศ. 2526 - เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เป็น 6 ล้านบาท 
พ.ศ. 2527 - เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เป็น 12 ล้านบาท 

ได้รับลิขสิทธิ์แบรนด์ 

 
 

 

ทศวรรษที่ 2 ร่วมทุนต่อยอดธุรกิจ (พ.ศ. 2529 - พ.ศ.2538) 
บริษัทฯ ร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติเพื่อขยายธุรกิจผลิตสินค้าเครื่องหนังเส้ือผ้า และวัตถุดิบต้นน้ า ก่อสร้างโรงงานใน

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา และขยายเพิ่มไปที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์จังหวัดล าพูน และกบินทร์บุรี และ
ได้รับการส่งเสริมลงทุน BOI 

เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้น 
พ.ศ. 2530 - เพิ่มทุนจดทะเบียนบรษิัท เป็น 24 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท เขา้จดทะเบียนใน 

ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530 
พ.ศ. 2531 - เพิ่มทุนจดทะเบียนบรษิัท เป็น 45 ล้านบาท  
                          และแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไวเ้ป็นหุ้นละ 10 บาท 
พ.ศ. 2532 - เพิ่มทุนจดทะเบียนบรษิัท เป็น 60 ล้านบาท 
พ.ศ. 2537 - แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 
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ได้รับลิขสิทธิ์แบรนด์ 
 

  
 

ทศวรรษที่ 3 บททดสอบความแข็งแกร่งขององคก์ร (พ.ศ. 2539 - พ.ศ.2548) 

วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในปี 2540 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอย่างมาก ภาคธุรกิจประสบภาวะขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน รวมถึงยอดขายสินค้าในประเทศและส่งออกลดลง คุณบุณยสิทธิ์ โชค -
วัฒนา มองทุกวิกฤตเป็นโอกาส จึงได้จัดงาน “SAHA GROUP EXPORT & TRADE EXHIBITION” ขึ้นเป็นปีแรก โดยมุ่งเน้น
ขยายลูกค้าต่างประเทศ ด้วยความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับคู่ค้าในต่างประเทศ และคุณภาพสินค้าของบริษัท ท าให้ยอด
ส่งออกของบริษัททยานสูงขึ้นถึงร้อยละ 50 ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้อย่างมั่นคง 

เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้น 
พ.ศ. 2539 - เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เป็น 120 ล้านบาท 
พ.ศ. 2542 - ออกหุ้นกู้ จ านวน 300 ล้านบาท 
พ.ศ. 2545 - ได้รับโอนเครื่องหมายการค้า LOUIS FONTAINE จาก บมจ. ไทยวาโก้  
พ.ศ. 2546 - แปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท  
   เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2546 

ได้รับลิขสิทธิ์แบรนด์ 
 

 
 

ทศวรรษที่ 4 นวัตกรรมที่ไม่สิ้นสุด (พ.ศ. 2549 - พ.ศ.2558) 
เข้าสู่ยุคดิจิตอลที่มีการแข่งขันทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น มีการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆ และนวัตกรรมจัดเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่

ส าคัญ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นและส่งเสริมงานดา้นวจิัยและพัฒนานวัตกรรม โดยร่วมกับอุตสาหกรรมต้นน้ าในเครือพัฒนาวัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพสูง ท าให้สินค้าที่ผลิตออกมาแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้น 
พ.ศ. 2549 - มีการ Re-brand “ZAZCH” เป็น “HORNBILL” 
พ.ศ. 2550 - ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมประเภท Product ชื่อนวัตกรรม ‘Cottazilk” 
พ.ศ. 2555 - เปิดอาคารโรงงานหลังท่ี 2 ที่สาขาล าพูน 
  - ขยายธุรกิจบริการซักอบรีด สาขาบางพลี 
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พ.ศ. 2558 - บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า  
   ARROW (Licensee) บริษัทฯ จะเป็นผู้ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 

2558 

ได้รับลิขสิทธิ์แบรนด์ 
 

 
 

ทศวรรษที่ 5 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ( Value-Based Economic) (พ.ศ. 2559 - พ.ศ.2568) 
ประเทศไทยก าลังเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บริษัทฯ 

ร่วมมือกับพันธมิตรอุตสาหกรรมต้นน้ าในการพัฒนาวัตถุดิบ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ โดยจัดประกวด Thanulux Innovation Award ตั้งแต่ปี 2550 โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะส่งเข้าประกวดในงาน
นวัตกรรมเครือสหพัฒน์ (Chairman Award) และผลักดันให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร 

เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้น 
พ.ศ. 2559 - จัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท เวิลด์ สหแฟชั่น จ ากัด เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจ าหน่ายสินค้า

เครื่องแต่งกายภายใต้เครื่องหมายการค้า "Takeo Kikuchi" 
พ.ศ. 2560 -   ได้รับลิขสิทธิ์ให้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตคุณภาพดีจากประเทศเยอรมัน  Brand "Olymp" 
 -  ขยายฐานการผลิตสินค้าเครื่องหนัง ท่ีสาขาแม่สอด จังหวัดตาก 
พ.ศ. 2561 -  จัดต้ังบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท สหโคเมเฮียว จ ากัด ส าหรับเพิ่มโอกาสลงทุนในธุรกิจใหม่ 
  ขยายฐานการผลิตสินค้าเครื่องหนัง ท่ีสาขาล าพูน  
ได้รับลิขสิทธิ์แบรนด์ 
 
 

 
 

รางวัลทางสังคม 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2548 - เกียรติบัตร การด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ  
พ.ศ. 2550 -  ใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ ในสถานประกอบการ ระดับเงิน จาก  กรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2551 -  ใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2546 ระดับสมบูรณ์ 
พ.ศ. 2552 -   ใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ และวัณโรคในสถานประกอบการ  ASO-T 

Thailand แพลทินัม และ ASO Thailand จากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานและกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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  -  ใบรับรองสถานประกอบการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
        -  ประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมาย (ธง) ในการด าเนินการโครงการลดสถิติอุบัติเหตุ จาก

ศูนย์ความปลอดภัยในการท างานพ้ืนท่ี 1 และ 4  
พ.ศ. 2555-2560 -  ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ  
พ.ศ. 2556-2561      -   รางวัล “สถานประกอบกจิการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน  

(ระดับประเทศ)” 
พ.ศ. 2558  -   ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์  

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

สภากาชาดไทย 
พ.ศ.2558 -   ประกาศเกียรติคุณ จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  

ในฐานะเป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ต่อเนื่อง 3 ปี 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2549 -   เกียรติบัตร “โรงงานน่าอยู่ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ” ในการปรับภูมิทัศน์โรงงาน ให้น่าอยู่และ

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
พ.ศ. 2555  -   ใบรับรองโรงงานสีเขียว (Green Industry) ประเภทอุตสาหกรรมสเีขียวระดับที่ 1  
พ.ศ. 2556  -   โล่เกียรติยศในฐานะเป็นสถานประกอบการที่ด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาล

ส่ิงแวดล้อม 
พ.ศ. 2558-2561 -   รางวัลเกียรตยิศ CSR-DIW และ CSR-DIW Continuous Award มาตรฐานความรับผิดชอบ

ของผู้ประกอบการต่อสังคม 
พ.ศ. 2560             -   รางวัลอตุสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขยีว (Green Culture) และ รางวัล Eco  

Factory เมืองอุตสาหกรรมเชิงนเิวศในยุค 4.0  
พ.ศ. 2561             -   รางวัล 3Rs Awards ระดับเหรียญทอง โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กาก 

ของเสีย 
 

กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2547 -   ใบประกาศเกียรติคุณ “สถานท่ีท างานสะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ”  
พ.ศ. 2548 - โล่เกียรติคุณในการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์จากผู้สูงอายุ เขต 

ยานนาวา 
พ.ศ. 2561 - ใบประกาศเกียรตคิุณ ผู้ให้การสนับสนุน และเป็นปูชนียบุคคลผู้ท าคุณประโยชน์ในพ้ืนท่ี 

เขตยานนาวา 
 

รางวัลทางสินค้าและผลิตภัณฑ์ 

พ.ศ. 2554 - ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย เครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานสีเขียว 
ประเภท Thai Silk Blend ส าหรับเนื้อผ้า Cottazilk Brand DAKS 
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  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561  

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2556 - ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) จากองคก์ารบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งรว่มกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand 
Textile Institute: THTI) ส าหรับผลิตภัณฑ์เส้ือเชิ้ต Arrow Style AY630 

  - ได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องหมาย Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ ประเภทระบาย
ความชื้นและเหงื่อได้ดีและเพิ่มความสบายเวลาสวมใส่โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคือ เส้ือเชิ้ต 
(cool innovation) Brand Guy Laroche จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

พ.ศ. 2557 - ได้รับการรับรองฉลากฟุตพริ้นท์ส่ิงแวดล้อม (Environmental Footprint) จากสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมส่ิงทอ (Thailand Textile Institute: THTI) ส าหรับผลิตภัณฑ์เส้ือเชิ้ต Arrow 
Style AY630 

  - เป็นผู้ประกอบการรายแรกที ่ได้รับการรับรองให้ใช้เครื ่องหมาย Smart Fabric เนื ้อผ้า
อัจฉริยะ ประเภท Anti-Bacteria ซึ่งมีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรีย ที่ท าให้เกิด
กลิ่นอับได้มากกว่า 99.9% จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ เนื้อผ้าดังกล่าวใช้ในการ
ผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เส้ือเชิ้ตสุภาพบุรุษ  

พ.ศ. 2558 - ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ตรานกยูงพระราชทาน สีน้ าเงิน ส าหรับ
เนื้อผ้า 100% silk  

พ.ศ. 2559 - ได้รับการรับรองมาตรฐาน CoolMode ส าหรับผ้า 100% Cotton Knitted TRI003 จาก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

พ.ศ. 2560 - ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ส าหรับผลิตภัณฑ์เส้ือเชิ้ต Shirt No.5 ในโครงการ
ฉลากประหยัดไฟฟา้ เบอร์ 5 ประเภทผลิตภัณฑ์เส้ือของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

มาตรฐานทางด้านการจัดการ 
พ.ศ. 2545 - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001:2000 ส าหรับการออกแบบการ 

ผลิตเส้ือผ้าและเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI) 
พ.ศ. 2553 - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001 : 2008 ส าหรับการออกแบบการผลิตเส้ือผ้า 

และเครื่องหนังจาก Bureau Veritas  Certification (Thailand) Ltd. (BVQI) 
พ.ศ. 2558  - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม ISO14001:2004 ส าหรับ

กระบวนการออกแบบและการผลิตเส้ือผ้าบุรุษ เส้ือผ้าสตรี เส้ือผ้าเด็ก และเครื่องหนัง จาก 
Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI) 

พ.ศ. 2560  - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001:2015 ส าหรับการออกแบบ การผลิต
เส้ือผ้าและเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI) 

พ.ศ. 2561  - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม ISO14001:2015 ส าหรับ 
กระบวนการออกแบบและการผลิตเส้ือผ้าบุรุษ เส้ือผ้าสตรี เส้ือผ้าเด็ก และเครื่องหนัง จาก 
Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI) 
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  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561  

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 
บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง คอื 
บริษัท เอส. แอพพาเรล จ ากดั  
• ประกอบธุรกิจด้านการผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าต่างประเทศ เพื่อส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น  
• ส านักงานและโรงงาน ตั้งอยู่เลขท่ี 4/2 หมู่ท่ี 8 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จ ากัด 
• ประกอบธุรกิจ จ าหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายท่ีผลิตโดย บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) อาทิ เสื้อผ้าสุภาพบุรุษ Erawon 
เครื่องหนัง lollipops เสื้อผ้าเด็ก CADEAU 

• ส านักงาน ตั้งอยู่เลขท่ี 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 
 

 1.3.1 นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมกันพัฒนาสินค้า ส่วนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ วางแผนการผลิต และการส่ังการ

ผลิตด าเนินการโดยบริษัทฯ 
 

 1.3.2 การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน 
   บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้
ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.28/2551 เรื่อง “การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่” ข้อ 14 ดังนี้ 
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  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561  

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) 

 

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 

 หมายเหตุ : * แสดงรายการเฉพาะบริษัทท่ีมีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน 
 

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัทฯ มีการท าธุรกรรมกับกลุ่มสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มในเครือ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น
ใหญ่ ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ าจนถึงปลายน้ า ตลอดจนบริษัทจัดจ าหน่าย ซึ่งช่วยสนับสนุนการท าธุรกิจของบริษัทอย่างครบวงจร 
ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบจนถึงการจัดจ าหน่ายสินค้า 
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2561 

 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำเส้ือผ้ำส ำเร็จรูปและเครื่องหนังทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ภำยใต้
เครื่องหมำยกำรค้ำสำกลท่ีบริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์ และเครื่องหมำยกำรค้ำของบริษัท 

ส ำหรับปี 2561 มีสัดส่วนกำรขำยในประเทศ : ต่ำงประเทศ คือ  68 : 32 ตลำดในประเทศนั้น บริษัทฯ มีลูกค้ำรำย
ใหญ่ คือ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) (ICC) เป็นผู้จัดจ ำหน่ำยสินค้ำเข้ำห้ำงสรรพสินค้ำ ส่วนตลำด
ต่ำงประเทศบริษัทฯ จ ำหน่ำยให้กับบริษัทจัดจ ำหน่ำย และ/หรือ บริษัทเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำในประเทศต่ำงๆ เช่น 
สหรัฐอเมริกำ ยุโรป เอเชีย อำเซียน และญี่ปุ่น 

 

2.1 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

จ ำแนกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี ้

เสื้อผ้าส าเร็จรูป 

ผลิตภัณฑ์เส้ือผ้ำส ำเร็จรูปของบริษัทครอบคลุมกลุ่มลูกค้ำทั้งสุภำพบุรุษ สุภำพสตรี และเด็ก ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 
เส้ือเชิ้ต เส้ือยืด กำงเกง สูท แจ็คเก็ต ชุดนอน ชุดชั้นใน เนคไท ผ้ำเช็ดหน้ำ ผ้ำพันคอ ชุดว่ำยน้ ำ ชุดออกก ำลังกำย ชุดคลุม
ท้องและถุงเท้ำภำยใต้ เครื่องหมำยกำรค้ำ ARROW, EXCELLENCY, GETAWAY, COOL, Guy Laroche, Guy Guy 
Laroche, DAKS, ELLE HOMME, Takeo Kikuchi, Olymp, bsc ex, HORNBILL, ICON, positif, MIX–SELF, la femme, 
MORGAN และ BARONESS ส ำหรับสุภำพบุรุษ และสุภำพสตรี ส่วนผลิตภัณฑ์ส ำหรับเด็กนั้น บริษัทฯ ผลิตและจ ำหน่ำย
เส้ือผ้ำส ำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 8 ขวบ นอกจำกนั้น ยังมีผ้ำอ้อม เครื่องนอน รองเท้ำ ถุงเท้ำ ตุ๊กตำ และของใช้ส ำหรับเด็กเล็ก 
ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ absorba และ CADEAU 

 

เครื่องหนัง 
เป็นผลิตภัณฑ์ส ำหรับสุภำพบุรุษและสตรี ซึ่งประกอบด้วยกระเป๋ำสตำงค์ กระเป๋ำถือ และ เข็มขัด ภำยใต้

เ ค รื่ อ ง ห ม ำ ย ก ำ ร ค้ ำ  ARROW, EXCELLENCY, GETAWAY, Guy Laroche, Guy Guy Laroche, JEAN-LOUIS 
SCHERRER, DAKS, LOUIS FONTAINE, bsc, MORGAN และ lollipops 

นอกจำกผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทฯ ยังผลิตผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ 
ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำของลูกค้ำต่ำงประเทศเพื่อกำรส่งออก และเป็นผู้ผลิตชุดยูนิฟอร์ม ชุดไตรจีวร “ธรรมรัตน์” ชุด
ปฏิบัติธรรม “ธรรมศร” ด้วย 
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2561 

 

โครงสร้างรายได้ 

รายได้บริษัทและบริษัทย่อย 

        แบ่งโดยผู้ด ำเนินกำร          (หนว่ย : ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์ ด ำเนินกำรโดย % กำรถอืหุ้น 2561 % 2560 % 2559 %

สินค้าแฟช่ัน บมจ. ธนลูักษณ์ -                 1,607.09     90.35      1,699.93     91.46      1,782.24     88.72      

สินค้าแฟช่ัน บจ. เอส. แอพพาเรล 99.999           8.83          0.50        7.88          0.42        44.95         2.24        

สินค้าแฟช่ัน บจ. เซเลเบรท เว็ลธ 87.76             162.80       9.15        150.87       8.12        161.10       8.02        

สินค้าแฟช่ัน บจ. ท ีแชมเบอร์  ขายเงินลงทนุ             -              -  20.49         1.02        

รวมรายได้จากการขาย 1,778.72     100.00    1,858.68     100.00    2,008.76     100.00    

 
 

        แบ่งโดยแหล่งรำยได้           (หนว่ย : ลา้นบาท)

ผลติภณัฑ์ รายไดจ้ากการขาย 2561 % 2560 % 2559 %

สนิคา้แฟช่ัน ในประเทศ 1,205.57   67.78     1,295.71   72.85     1,338.59   66.64     

สนิคา้แฟช่ัน สง่ออก 573.15      32.22     562.97      31.65     670.17      33.36     
รวมรายไดจ้ากการขาย 1,778.72   100.00   1,858.68   104.50   2,008.76   100.00   

 
 

      (หนว่ย : ลา้นบาท)

     รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ 2561 % 2560 % 2559 %

     เสื้อผา้ส าเร็จรูป 1,019.10     60.95      1,062.20     60.15      1,093.74     59.44      

     เคร่ืองหนงั 652.88       39.05      703.80       39.85      746.18       40.56      
รวม 1,671.98     100.00    1,766.00     100.00    1,839.92     100.00    

 

 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

2.2.1 การตลาด 

ตลาดในประเทศ 

กลยุทธ์ทางการตลาด 

เนื่องด้วยสภำพตลำดปัจจุบันในกลุ่มธุรกิจแฟชั่นมีกำรแข่งขันที่สูง ทั้งด้ำนรำคำและกลยุทธ์ทำงกำรตลำดเพื่อกำร
เติบโตและขยำยส่วนแบ่งทำงกำรตลำดให้ได้มำกกว่ำคู่แข่ง ส่ิงหนึ่งที่ส ำคัญไม่น้อยกว่ำ  คือ กำรมีวิสัยทัศน์ในกำรปรับตัว
ด้ำนธุรกิจเพื่อตอบสนองตลำดและควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไป ดังนั้นบริษัทฯ มุ่งเน้นกลยุทธ์หลัก คือ กำร
พัฒนำสินค้ำโดยสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีกับลูกค้ำ เพื่อยกระดับธุรกิจให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้อย่ำงแท้จริง และ
เติบโตอย่ำงยั่งยืน 
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บริษัทฯ มีนโยบำยกำรตลำดที่มุง่เน้นกำรสร้ำงควำมพงึพอใจใหก้บัลูกค้ำเปำ้หมำย ดงันี้ 
 

1. ด้านผลติภัณฑ์  
บริษัทฯ ได้มีกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนวัตถดุิบ เพื่อส่งต่อสู่ผู้บริโภคใหไ้ด้รับควำมพงึพอใจสูงสุด คณุภำพผลิตภัณฑ์ที่
ดี โดยคัดสรรผ่ำนแบรนดช์ั้นน ำตำ่งๆ มำกมำย ดงันี้ 
 

ผลิตภัณฑ์ ARROW 
เส้ือประหยัดไฟเบอร์ 5 “ ประหยัดไฟ ใส่สบาย ไม่ต้องรดี ”  
ด้วยนวัตกรรมกำรพัฒนำเนื้อผ้ำ รูปแบบ และเทคนิคกำรตัดเย็บ ท ำให้ได้เส้ือเชิ้ตที่ผู้สวมใส่รู้สึกเย็นสบำย ระบำย
อำกำศได้ดี ส ำหรับเส้ือเชิ้ตที่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรทดสอบคุณสมบัติผ้ำ Cool Mode จำก
สถำบันพัฒนำอุตสำหกรรมส่ิงทอ (Thailand Textile Institute : THTI) และผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนฉลำกประหยัด
ไฟเบอร์ 5 จำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
Arrow Fresh 
กำรพัฒนำรูปแบบและเนื้อผ้ำของเส้ือเชิ้ตโดยต่อยอดจำกปี 2560 เส้ือเชิ้ตที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียซึ่ง
เป็นสำเหตุของกำรเกิดกล่ินอับชื้น ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ไปจนตลอดอำยุกำรใช้งำน ด้วยนวัตกรรมกำรน ำเส้นใยนำโน
ซิงค์ (Nano Zinc) มำผลิตเป็นผืนผ้ำ ท ำให้ได้เส้ือเชิ้ตที่สวมใส่แล้วรู้สึกสะอำด แห้งสบำย ไม่มีกล่ินอับและยังป้องกัน
อันตรำยจำกรังสี UV เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำมำกยิ่งขึ้น 
Arrow X-Dimension “Smart inside: Smart design” 
จำกกำรจัดท ำ Focus Group ศึกษำพฤติกรรมของผู้บริโภคในด้ำนของผลิตภัณฑ์ ทำง Arrow จึงได้พัฒนำรูปแบบ
และดีไซน์ ของเนื้อผ้ำ เพิ่มลูกเล่นที่ กระดุม ปก สำบเส้ือและแขนเส้ือ ให้เส้ือเชิ้ตดูทันสมัยมำกยิ่งขึ้น Arrow X-
Dimension คือ เส้ือตัวเดียวที่สำมำรถสวมใส่ได้หลำยโอกำส ตอบสนองต่อลูกค้ำกลุ่มใหม่ และเพิ่มควำมน่ำสนใจ
ของเส้ือเชิ้ตให้กับลูกค้ำกลุ่มเดิม 
 

ผลิตภัณฑ์ Cool by BSC 
Cool Metropolis Knitto Shirt   
นวัตกรรมเส้ือเชิ้ตจำกผ้ำถัก (Knit) ที่มีควำมโดดเด่นด้ำนควำมสบำยในกำรสวมใส่ เนื้อผ้ำมีควำมนุ่ม ระบำยอำกำศ
ได้ดี และมีควำมยืดหยุ่นมำกกว่ำเส้ือเชิ้ตทั่วไป ช่วยให้รู้สึกสบำย คล่องตัว เคลื่อนไหวได้อย่ำงอิสระ เหมำะกับ Life 
Style ของคนรุ่นใหม่  
 

ผลิตภัณฑ์ GETAWAY 
แบรนด์ Getaway ได้สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์รุ่นพิเศษ ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในด้ำนรูปแบบ
สินค้ำ เนื้อผ้ำและรำคำ เพื่อเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำใหม่ๆ ในช่องทำง Modern Trade 
 

ผลิตภัณฑ์ GUY LAROCHE 
นวัตกรรม Nano zinc   
หมดกังวลเรื่องกล่ินอับชื้น แม้จะสวมใส่ซ้ ำ ตอบสนองกำรใช้ชีวิตยุคใหม่ กำรเดินทำงที่เร่งรีบ หรือกิจกรรมที่
หลำกหลำย ซึ่งนวัตกรรมดังกล่ำวตอบโจทย์เรื่องของกำรประหยัดเวลำ เสริมบุคลิกให้กับผู้สวมใส่ด้วยรูปแบบของ
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สินค้ำที่ทันสมัย กำรตัดเย็บประณีต ด้วยรูปทรงที่พอดีตัว โดยน ำ Nano Zinc ใส่ลงไปในเส้นด้ำยตั้งแต่ขั้นตอนกำร
ผลิต และเมื่อน ำมำถักทอเป็นผืนผ้ำจะได้คุณสมบัติยับยั้งกำรเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสำเหตุของกล่ินอับ
ชื้น คุณสมบัติคงทนถำวรตลอดอำยุกำรใช้งำนโดยไม่หลุดออกไปในขณะซักท ำควำมสะอำดเส้ือผ้ำ สวมใส่แล้วรู้สึก
สะอำด แห้งสบำย และระบำยอำกำศได้ดีแม้มีเหงื่อออกมำก 
AROMA PYJAMAS จาก GUY LAROCHE  
ผ้ำฝ้ำยเนื้อเนียนนุ่ม ให้ควำมสบำย ระบำยอำกำศได้ดี แพทเทิร์นและกำรตัดเย็บที่ดีเยี่ยม ผสำนกับลวดลำยที่
ออกแบบมำอย่ำงมีสไตล์ รวมทั้งมีกล่ินหอมละมุนจำกผ้ำที่ตกแต่งด้วยแคปซูลน้ ำหอมคุณภำพดีเยี่ยม (เมื่อส่องด้วย
กล้องก ำลังขยำยสูงจะพบ “ไมโครแคปซูล” ที่ได้บรรจุน้ ำหอมไว้อยู่บนผืนผ้ำ) ท่ีจะช่วยกระจำยควำมหอมแม้ผ่ำนกำร
ซักไปถึง 10 ครั้ง โดยไม่จ ำเป็นต้องใส่น้ ำยำปรับผ้ำนุ่มหรือสำรเพิ่มควำมหอม 
TWO FACE DOBBY PYJAMAS จาก GUY LAROCHE 
นวัตกรรมใหม่ล่ำสุดของชุดนอน จำก Guy Laroche Innerwear ด้วยกำรประยุกต์เทคนิคกำรออกแบบลำยผ้ำแบบ 
Dobby ที่สำมำรถท ำให้เกิดลวดลำยที่สวยงำมทั้ง2 หน้ำผ้ำ และรูปแบบกำรตัดเย็บแบบพิเศษและเทคนิคในกำรผลิต 
ท ำให้สำมำรถสวมใส่ชุดนอนได้ทั้ง 2 ด้ำน สัมผัสได้ถึงควำมเนียนของเนื้อผ้ำฝ้ำย 
 

ผลิตภัณฑ์ ABSORBA 
COLLAGEN และ NATURAL SOFT & SHINE 
มุ่งสร้ำงสรรค์พัฒนำนวัตกรรม เพื่อสร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่อย่ำงต่อเนื่อง ด้วยควำมใส่ใจต่อสุขอนำมัย ควำมปลอดภัย
ของลูกน้อย และต่อส่ิงแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ Absorba ได้มีกำรพัฒนำนวัตกรรม Collagen และ Natural Soft & 
Shine อย่ำงต่อเนื่อง ให้เนื้อผ้ำมีผิวสัมผัสที่นุ่มมำกขึ้น ปกป้องควำมชุ่มชื้นของผิวพรรณได้อย่ำงดี ลดปัญหำผิวแห้ง 
จำกสภำวะอำกำศร้อนจำกแสงแดด สภำวะอำกำศเย็นจำกห้องปรับอำกำศ และคงอยู่แม้ผ่ำนกำรซักหลำยครั้ง เพื่อ
ปกป้องผิวพรรณของลูกน้อยให้มีควำมชุ่มชื้น, นุ่มนวลอยู่เสมอ โดยกำรคัดสรรเส้นด้ำยที่มีคุณภำพ น ำมำถักทอเป็น
ผืน ผ่ำนเทคโนโลยีที่ทันสมัยในกำรขจัดขนเส้นด้ำย โดยไม่ใช้สำรเคมี ไม่มีสำรเคมีตกค้ำง มีควำมเงำงำมอย่ำงเป็น
ธรรมชำติแม้ผ่ำนกำรซักมำหลำยครั้ง ท ำให้ลูกน้อยสวมใส่สบำยไม่ระคำยเคืองต่อผิวที่บอบบำง 
 

2. ด้านราคา บริษัทฯ มีนโยบำยกำรตั้งรำคำให้สอดคล้องกับคุณภำพและคุณค่ำของผลิตภัณฑ์ (Reasonable 
price) ตลอดจนพิจำรณำขยำยฐำนสินค้ำให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยในแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย ทั้งสินค้ำในระดับรำคำ
สูง (Premium) ส ำหรับ International Brand ระดับรำคำกลำง-ล่ำง (Medium-Low) ส ำหรับ House Brand  เพื่อให้
ลูกค้ำได้รับควำมพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ และสอดคล้องด้ำนคุณภำพอย่ำงเหมำะสม 
 

3. ด้านการจัดจ าหน่าย 
เนื่องด้วยบริษัทฯ มีกำรจัดจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยที่หลำกหลำยเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถศักยภำพใน
กำรขยำยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพถึงมือผู้บริโภค โดยช่องทำงจัดจ ำหน่ำย ดังนี ้
3.1 ห้ำงสรรพสินค้ำ หรือ Modern Trade  
บริษัทฯ และผู้จัดจ ำหน่ำยยังคงร่วมมือกันในกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของแบรนด์สินค้ำ โดยกำรตกแต่งหน้ำร้ำน (Visual 
Merchandising Display) น ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สวยงำม ส่ือสำรแนวคิดของผลิตภัณฑ์ไปสู่ลูกค้ำได้ชัดเจน 
 

 



 

13 

 

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2561 

 

3.2 ทำงออนไลน์  
ส่งเสริมพื้นที่ขำยของออนไลน์ เช่น  Clip Video Ads , Facebook Page , Line , IG หรือแม้กระทั่งFacebook Event 
ท ำให้ลูกค้ำสำมำรถได้เข้ำถึงผลิตภัณฑ์ อัพเดทข่ำวสำรผลิตภัณฑ์ได้อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มช่องทำงกำรเลือกซื้อ
และสำมำรถรับกำรบริกำรท่ีเหมำะสม 
3.3 Factory Outlet และ Community Mall   
คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่เหมำะสมทั้งรำคำและคุณภำพ ลูกค้ำสำมำรถเลือกซื้อในแต่ละพื้นที่ได้อย่ำงสะดวก 
3.4 กำรน ำเสนอขำยตรงในกลุ่มสินค้ำยูนิฟอร์ม  
บริษัทฯ ได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำอย่ำงหลำกหลำยด้วยประสบกำรณ์ที่ยำวนำน ด้วยบริกำรครบวงจร สำมำรถ
ออกแบบดีไซน์ที่ทันสมัย กำรน ำเสนอและคัดสรรผ้ำนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งสวมใส่สบำย ดูแลรักษำง่ำย ซึ่งยกระดับชีวิต
พนักงำนด้วยชุดเครื่องแบบที่มีคุณภำพตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละองค์กร อีกทั้งส่งเสริมให้ภำพลักษณ์
เกิดควำมโดดเด่น ผ่ำนกำรให้บริกำร ดังนี้   

ประเภท Pattern order บริกำรให้แก่กลุ่มบริษัทเอกชน กลุ่มสถำบันกำรเงิน กลุ่มปิโตรเคมีและพลังงำน  กลุ่ม
สถำบันกำรศึกษำ กลุ่มยำนยนตร์ กลุ่มผลิตภัณฑ์โรงพยำบำลและสุขภำพ กลุ่มโรงแรมและสปำ ด้วยกำรตัดเย็บที่ได้
ตำมมำตรฐำนสวยงำมอย่ำงมืออำชีพต่อเนื่อง  

ประเภท Made to order บริษัทฯ มีควำมภำคภูมิใจในกำรริเริ่มและพัฒนำธุรกิจใหม่ในกำรให้บริกำรส ำหรับกำร
วัดตัวตัดแบบ Tailor made ชุดเครื่องแบบชุดรำชกำรต ำรวจ โดยได้รับกำรตอบรับและชื่นชมจำกลูกค้ำเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มำตรฐำนคุณภำพ สวยงำม และประณีต ส่งผลให้ผู้สวมใส่มีควำมสง่ำงำม รวมถึงกำรส่งมอบที่ตรง
ต่อเวลำตำมก ำหนด ซึ่งธุรกิจใหม่นี้ เป็นกำรประสำนควำมร่วมมือด้ำน Supply chain ของบริษัทในเครือสหพัฒน์
อย่ำงแท้จริง ที่สำมำรถเชื่อมโยงด้ำนนวัตกรรมผ้ำนำโน ซิ้งค์ (สีกำกี สนว.01) ซึ่งเป็นผ้ำที่ทอ โดย บริษัทใน
เครือสหพัฒน์ มำสู่กำรตัดเย็บชุดเครื่องแบบที่ได้มำตรฐำน (โดย บริษัทฯ) สู่มือผู้บริโภค End user โดยตรง (กลุ่ม
ลูกค้ำข้ำรำชกำรต ำรวจ)     
3.5 กำรจัดจ ำหน่ำยโดยไม่ผ่ำนตัวแทน  
นอกจำกแบรนด์สินค้ำชั้นน ำข้ำงต้นที่ได้กล่ำวมำแล้ว ปี 2561 บริษัทฯ ได้คัดสรรแบรนด์เส้ือผ้ำชั้นน ำมำสู่ตลำด
ผู้บริโภคอีกแบรนด์หน่ึงด้วยคือ OLYMP (โอลิมป์) 
 

OLYMP (โอลิมป์) แบรนด์เส้ือเชิ้ตส ำหรับสุภำพบุรุษที่มียอดขำยรวมเป็นอันดับ 1 ในยุโรปจำกประเทศเยอรมนี 
นับได้ว่ำเป็นแบรนด์ใหม่ล่ำสุดและแบรนด์แรกที่บริษัทเริ่มสั่งน ำเข้ำมำแล้วด ำเนินกำรจัดจ ำหน่ำยเอง โดยจัดตั้งฝ่ำย
ขำยเพื่อด ำเนินกำรค้ำขำยผ่ำนช่องทำงกำรขำยทำงห้ำงสรรพสินค้ำ ปัจจุบันมีจุดจ ำหน่ำย 10 แห่งในกรุงเทพฯ กับ
กลุ่มห้ำงสรรพสินค้ำ CENTRAL และ THE MALL พร้อมกับท ำกำรจ ำหน่ำยในช่องทำง ONLINE ควบคู่กันไป โดย
เริ่มท ำกำรขำยผ่ำนทำง SOCIAL NETWORK อำทิ FACEBOOK และ ONLINE MARKET PLACE ที่มีชื่อเสียงใน
ประเทศ อำทิ LAZADA, SHOPEE และ JD CENTRAL เป็นต้น 
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4. ด้านการส่งเสริมการขาย 
นับว่ำเป็นส่ิงที่บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและตระหนักเกี่ยวกับควำมส ำคัญของ Digital Marketing โดยผนวกกลยุทธ์ของ 
Digital Marketing ให้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทำงกำรตลำดของบริษัท เนื่องจำกช่องทำงกำรขำยสินค้ำ ผู้บริโภคเข้ำถึง
แหล่งข้อมูลมำกขึ้น พฤติกรรมผู้บริโภคมีกำรเปล่ียนแปลงหลำยด้ำนในช่วงปีที่ผ่ำนมำ รวมถึงกำรแข่งขันในตลำดมี
ควำมเข้มข้นและซับซ้อนขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัดโดยเฉพำะทำง Social Media ที่แบรนด์สินค้ำต่ำงๆ น ำมำใช้เป็นหลักใน
กำรท ำกำรตลำดในช่วง 2- 3 ปีที่ผ่ำนมำ เน้นกลไกกำรเข้ำถึงกลุ่มตลำดที่ง่ำยขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ ใช้หลำยช่องทำงใน
กำรขำยและโฆษณำสินค้ำเป็นรูปแบบ Multichannel Management ซึ่งรวมถึงกำรใช้ Website, Online, Ads, Viral 
Video เพื่อส่งเสริมยอดขำยและทันต่อสถำนกำรณ์ดิจิทัลที่เปล่ียนไป 
 
ตลาดต่างประเทศ 

กลยุทธ์ทางการตลาด 

1. ด้านผลิตภัณฑ์  
เน้นกำรท ำสินค้ำที่มีคุณภำพสูง และพัฒนำสินค้ำ ร่วมกับลูกค้ำ ตั้งแต่ต้นน้ ำจนถึงปลำยน้ ำ โดยน ำเสนอและพัฒนำ
วัตถุดิบ รวมทั้งออกแบบสินค้ำ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ และทันต่อกระแสแฟชั่นที่เปล่ียนไปอย่ำง
รวดเร็ว 

2. ด้านราคา  
บริษัทฯ  ค ำนึงถึงลูกค้ำเป็นส ำคัญ โดยก ำหนดรำคำที่เหมำะสมกับคุณภำพสินค้ำ และสำมำรถแข่งขันได้ในตลำด
ระดับเดียวกัน 
3. ด้านการส่งเสริมการขาย  
บริษัทฯ ด ำเนินกำรด้วยกำรตลำดเชิงรุก โดยร่วมกับบริษัทในเครือสหพัฒน์ จัดงำน Saha Group Fair เป็นประจ ำทุก
ปี โดยเชิญคู่ค้ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศเขำ้ร่วมชมงำน ในปีที่ผ่ำนมำมีคู่ค้ำจำกในประเทศและต่ำงประเทศ เข้ำ
ชมงำนเป็นจ ำนวนมำก นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังเข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำกับ กรมส่งเสริมกำรส่งออก เช่น งำน BIFF& 
BILF (Bangkok International Fashion Fair & Bangkok International Leather Fair ) และยังเข้ำร่วมงำนแสดง
สินค้ำในต่ำงประเทศ เป็นระยะๆ เพื่อหำโอกำสกำรขำยและส่ือสำรให้ลูกค้ำได้รับรู้ถึงศักยภำพสินค้ำของบริษัทได้
อย่ำงชัดเจนและใกล้ชิด โดยมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเป็นบริษัทจดัจ ำหน่ำย และ/หรือ บริษัทเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ 
ในประเทศสหรัฐอเมริกำ สหภำพยุโรป (อียู) ญ่ีปุ่น เอเซีย และอำเซียน 

2.2.2 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยเติบโตในอัตรำร้อยละ 4.1 ซึ่งต่ ำจำกเป้ำที่ประเมินไว้ร้อยละ 4.5 สำเหตุเกิดจำกเศรษฐกิจโลกทรง
ตัวต่อเนื่องจำกปีก่อน เป็นไปตำมอัตรำกำรเติบโตของเศรษฐกิจหลักอย่ำงสหรัฐอเมริกำ ยุโรป จีน และญี่ปุ่น กำรปรับลดลงของ
รำคำน้ ำมันและดัชนีภำคกำรผลิตโลก ขณะที่เศรษฐกิจจีนก็ได้รับแรงกดดันจำกสงครำมทำงกำรค้ำ และในประเทศไทยเริ่มมี
สัญญำณจำกภำคกำรส่งออกที่ลดลงจนติดลบในไตรมำส 3  ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 18 เดือน  

คำดกำรณ์ว่ำ เศรษฐกิจไทยปี 2562 จะเติบโตร้อยละ 3.5 - 4.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจอย่ำง
ต่อเนื่อง และกำรลงทุนภำคเอกชน คำดว่ำจะขยำยตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจและปริมำณกำรค้ำโลกที่
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สำมำรถสนับสนุนภำคกำรส่งออกได้อย่ำงต่อเนื่องแม้จะชะลอตัวลงตำมประเทศเศรษฐกิจหลัก ซึ่งคำดว่ำจะเริ่มส่งผลด้ำนบวกต่อ
เศรษฐกิจไทยที่ชัดเจนมำกขึ้นตำมล ำดับ ธุรกิจบริกำรจะได้รับผลดีจำกกำรกลับมำสู่ระดับปกติของนักท่องเที่ยว เนื่องจำกประเทศ
ไทยยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 3 ของนักท่องเที่ยวจีน รองจำกฮ่องกง และมำเก๊ำ ดังนั้นสถำนกำรณ์ด้ำนกำร
ท่องเที่ยวจะเติบโตขึ้นร้อยละ 6.6 

ในด้ำนส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่ม กำรผลิตเส้นใยส่ิงทอจะขยำยตัวต่อเนื่องจำกปี 2561 โดยเฉพำะเส้นใยสังเครำะห์และเส้นใย
สังเครำะห์คุณสมบัติพิเศษ อย่ำงไรก็ตำม กำรผลิตผ้ำผืนอำจชะลอตัว จำกกำรน ำเข้ำผ้ำผืนตกแต่งส ำเร็จรำคำถูกของจีนมำใช้
ทดแทนวัตถุดิบในประเทศ ด้ำนกำรส่งออก คำดว่ำ จะขยำยตัวได้โดยเฉพำะเส้นใยสังเครำะห์และผ้ำผืนจำกเส้นใยสังเครำะห์
คุณสมบัติพิ เศษ อย่ำงไรก็ตำม ยังต้องจับตำกำรส่งออกเส้ือผ้ำส ำเร็จรูปที่ต้องแข่งขันกับคู่ค้ำส ำคัญอย่ำงเวียดนำม ซึ่ง
ผู้ประกอบกำรไทยต้องอำศัยจุดแข็งด้ำนกำรบริหำรห่วงโซ่กำรผลิต และกำรออกแบบแทนกำรแข่งขันด้ำนต้นทุน 

ผลิตภัณฑ์หนัง กำรผลิตรองเท้ำและเครื่องหนัง ปี 2562 คำดว่ำ กำรฟอกและตกแต่งหนังฟอกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจำกกำร
ผลิตเพื่อกำรส่งออก ซึ่งชำวต่ำงชำติมีควำมนิยมในผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของไทย และผลิตภัณฑ์หนัง Exotic เช่น หนังงู หนังปลำ
กระเบน และหนังจระเข้ ส่วนกำรผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มรองเท้ำ มีแนวโน้มชะลอตัวจำกผู้ประกอบกำรที่มีแบรนด์ของตัวเองได้เปล่ียน
วิธีกำรผลิต โดยกำรจ้ำงประเทศเพื่อนบ้ำนผลิตแทนกำรผลิตเอง เนื่องจำกมีต้นทุนกำรผลิตที่ต่ ำกว่ำประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำม ยัง
มีปัจจัยที่กระตุ้นกำรผลิต เช่น มำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยวทั้งในตลำดจีนและตลำดหลักอื่นๆ นโยบำยกระตุ้นกำรจับจ่ำยของ
รัฐบำล และบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมนี้ได้ 

ศักยภาพในการแข่งขัน 
บริษัทฯ มีควำมเชื่อมั่นว่ำ บริษัทยังคงมีศักยภำพในกำรแข่งขัน โดยพิจำรณำจำกปัจจัย ดังต่อไปนี ้
1. บริษัทฯ มี ผู้จัดจ ำหน่ำยสินค้ำ ซึ่งมีควำมแข็งแกร่งด้ำนกำรขำย กำรตลำด และมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับ

ห้ำงสรรพสินค้ำ 

2. บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่เป็น Leader Brand ทั้งตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น ARROW, Guy Laroche, 
DAKS, Takeo Kikuchi, Olymp, ELLE HOMME และ absorba เป็นต้น 

3. บริษัทฯ มีพันธมิตรทำงกำรค้ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ท่ีจะสนับสนุนกำรท ำธุรกิจหลักของบริษัท ในด้ำน
ต่ำงๆ ท้ังวัตถุดิบ เทคนิคและเทคโนโลยีกำรผลิต ข้อมูลข่ำวสำร และแนวโน้มแฟชั่นท่ีเปล่ียนแปลงไป 

4. บริษัทฯ มีหน่วยงำนวิจัยและพัฒนำคุณภำพวัตถุดิบและสินค้ำ ที่จะพัฒนำรูปแบบของสินค้ำและวัตถุดิบให้
ทันสมัยและมีคุณภำพสูง ตำมควำมต้องกำรของตลำดอยู่เสมอ 

5. บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001 ระบบกำรบริหำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ISO 14001 ซึ่ง
สำมำรถสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องควำมมั่นใจในคุณภำพของสินค้ำ และกำรบริหำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดลอ้ม
ที่ได้มำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่อง 

6. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนแรงงำนไทย ส่งผลให้พนักงำนมีขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำนท่ีดี 

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
บริษัทฯ ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยได้รับสิทธิพิเศษบำง

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

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

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

4. ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม การผลิตผลิตภณัฑ์ กิจการผลิต การผลิตผลิตภณัฑ์ การผลิตผลิตภณัฑ์

หนงัสัตว์หรือ ผลิตภณัฑ์สิ่งทอ หนงัสัตว์หรือ หนงัสัตว์หรือ

หนงัเทยีม หรือช้ินส่วน หนงัเทยีม หนงัเทยีม

5. สิทธิและประโยชนส์ าคัญที่ได้รับการส่งเสริม

5.1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นติิบคุคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้ 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี

จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมนบัแต่วันที่ (หมดอายุ 30/10/60) (หมดอายุ 30/11/61)

เร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ

5.2 ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปนัผลจากกิจการที่ได้รับ 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี

ส่งเสริมซ่ึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นติิบคุคลตามข้อ 5.1 (หมดอายุ 30/10/60) (หมดอายุ 30/11/61)

 ไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้

5.3. ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นติิบคุคลส าหรับก าไรสุทธิ 5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี

ที่ได้รับจากการลงทนุในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ

นบัจากวันที่พ้นก าหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้

5.4. ได้รับลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า น้ าประปา 10 ปี 10 ปี 10 ปี 10 ปี

ขนส่ง) เปน็ 2 เทา่ของค่าใช้จ่ายประจ าปี

5.5. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นติิบคุคลไม่เกิน (ปรับเปลี่ยน 76.27 ล้านบาท 46.13 ล้านบาท 51.99 ล้านบาท 60 ล้านบาท

ตามจ านวนเงินลงทนุโดยไม่รวมค่าที่ดินและทนุ

หมุนเวียน)
 

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อก ำหนดต่ำงๆ เกีย่วกับกำรส่งเสริมกำรลงทุนอย่ำงเครง่ครัด 

 
 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ 

บริษัทฯ จัดหำผลิตภัณฑ์จำกกำรผลิตภำยในบริษัทเองเกือบทั้งหมด จะมีเพียงส่วนน้อยที่จัดหำจำกภำยนอกซึ่งอยู่

ภำยใต้กำรควบคุมคุณภำพของบริษัท ท้ังนี้บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีควบคู่กับกำรใช้ก ำลังคนที่มีทักษะฝีมือในกำรผลิต เพื่อให้

ได้สินค้ำที่มีคุณภำพรวมถึงกำรใช้ระบบบริหำรคุณภำพ ISO9001 
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2561 

 

จ านวนโรงงานทีต่ั้งของบริษทัและก าลังการผลิต      

ด ำเนินกำรโดย      ท่ีตัง้โรงงำน ประเภทกิจกำร ก ำลังกำรผลิตรวม (ช้ิน) ต่อปี

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 129/1 ถนนช่องนนทรี เสื้อผ้า 730,000                                        

แขวงช่องนนทรี เคร่ืองหนงั 220,000                                        

เขตยานนาวากรุงเทพฯ

99/3 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรม เคร่ืองหนัง 720,000                                        

เครือสหพัฒน-์ล าพูน ต.ปา่สัก

อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน

125 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรม เสื้อผ้า 1,470,000                                     

เครือสหพัฒน-์กบนิทร์บรีุ 

ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี

อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ

269/15 หมู่ที1่5 สวนอุตสาหกรรม เคร่ืองหนงั 200,000                                        

เครือสหพัฒน-์แม่สอด

ต.แม่กาษา อ.แม่สอด

 จ.ตาก

บริษัท เอส.แอพพำเรล จ ำกัด 4/2  หมู่ที่ 8  ถนนบางนา-ตราด เสื้อผ้า 180,000                                        

(บริษัทยอ่ย) กม. 18  ต.บางโฉลง  อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ
รวม 3,520,000                              

 

ก าลังการผลิตและปริมาณการผลิตต่อปี  : จ ำแนกตำมผลิตภัณฑ์               (หน่วย : ชิ้น) 

2561 2560 2559 2561 2560 2559

ก ำลังกำรผลิตเต็มท่ี

เส้ือผำ้ส ำเร็จรูป 180,000 210,000 300,000 2,200,000 2,023,200 2,539,200

เคร่ืองหนัง                 -                  -                  -  1,140,000 1,176,000 1,392,000

รวม 180,000 210,000 300,000 3,340,000 3,199,200 3,931,200

ปริมำณกำรผลิตจริง

เส้ือผำ้ส ำเร็จรูป 175,069 167,814 286,094 2,064,339 1,969,609 2,064,265

เคร่ืองหนัง                 -                  -                  -  937,983 1,091,437 1,129,463

   รวม 175,069 167,814 286,094 3,002,322 3,061,046 3,193,728

กำรใช้ก ำลังกำรผลิต(%) 97.26 79.91 95.36 89.89 95.68 81.24

อัตรำกำรเพิ่มของปริมำณกำรผลิต (%) 4.32 (41.34) (15.40) (1.92) (4.15) (4.97)

บริษัทยอ่ย บริษัทฯ
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2561 

 

การจัดหาวัตถุดิบและสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบ 
วัตถุดิบหลักในกำรผลิตของบริษัท คือ ผ้ำทอส ำเร็จรูป ผ้ำถักส ำเร็จรูป และหนังที่ฟอกย้อมส ำเร็จรูปแล้ว ส่วนวัตถุดิบ

รอง ได้แก่ ด้ำยเย็บ กระดุม ซิป วัตถุดิบชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบเส้ือส ำเร็จรูป ชิ้นส่วนโลหะจ ำพวก หัวเข็มขัด ห่วง โลโก้ ชิ้นส่วนท่ี
ใช้ประกอบผลิตภัณฑ์เครือ่งหนัง และวัตถุดิบที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ เช่น ถุง ป้ำยกระดำษ กล่อง เป็นต้น กำรจัดซื้อจัดหำวัตถุดิบ
เหล่ำนี้ เป็นกำรจัดซื้อจำกแหล่งภำยในประเทศ 65% และน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 35% โดยน ำเข้ำจำกประเทศ ประเทศอิตำลี 
ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย อเมริกำ จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น และเกำหลี เป็นต้น กำรจัดซื้อภำยในประเทศเป็นกำรซื้อจำกผู้ผลิตรำยใหญ่ ซึ่ง
มีระบบกำรบริหำรงำนและระบบกำรควบคุมกำรผลิตที่มีมำตรฐำน นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทผู้ผลิตต้นน้ ำใน
กลุ่มสหพัฒน์ เพื่อจัดตั้งโรงงำนผลิตและพัฒนำวัตถุดิบในเมืองไทย เช่น บจ.เอรำวัณส่ิงทอ  ผลิตเส้นด้ำยและทอผ้ำผืน  
บจ.เอส.เอส.ดี.ซี. (ไทเกอร์เท็กซ์) ฟอกย้อมและฟินิชชิ่งผ้ำผืน บจ.ไทยกุลแช่ ผลิตผ้ำยืด บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ ผลิตผ้ำยืด  
ยำงยืด บจ.ไทยสเตเฟล็กซ์ ผลิตผ้ำท ำซับใน บจ.ไทยแน็กซิส ผลิตป้ำยทอตรำสินค้ำ และ บจ.ฟูจิกซ์ ผลิตเส้นด้ำยเย็บ ท่ีมี
คุณภำพมำตรฐำนญี่ปุ่น เป็นต้น เพื่อกำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขันและกำรพัฒนำสินค้ำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้
มีระบบกำรควบคุมและประเมินผล Supplier และ Sub-contractor ตำมระบบ ISO9001 เพื่อควบคุมให้กำรผลิตและกำรใช้
แรงงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล รวมทั้งกำรเลือกคู่ค้ำที่ด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม ปฏิบัติตำมกฎหมำย ค ำนึงถึงผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เคำรพต่อหลักมนุษยชน ใส่ใจส่ิงแวดล้อม และร่วมต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น 

 

ส ำหรับควำมเส่ียงเรื่องกำรเปล่ียนแปลงด้ำนรำคำของวัตถุดิบ โดยเฉพำะรำคำฝ้ำยในตลำดโลกนั้น ในปี 2561 รำคำ
มีกำรเปล่ียนแปลงเล็กน้อย แต่ด้วยศักยภำพบริษัทผู้ผลิตต้นน้ ำในกลุ่มสหพัฒน์ ท ำให้สำมำรถควบคุมรำคำผ้ำและวัตถุดิบ 
ให้อยู่ในระดับปกติไว้ได้ และทำงบริษัทฯ ยังได้มีกำรวำงแผนระบบกำรส่ังซื้ออย่ำงรัดกุม และโปร่งใส จึงมีผลกระทบไม่มำก
นัก ขณะเดียวกันบริษัทได้มีกำรวิจัยและพัฒนำผ้ำและวัตถุดิบอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรพัฒนำนวัตกรรมเนื้อผ้ำใหม่ กำ ร
พัฒนำวัตถุดิบใหม่เพื่อทดแทนวัตถุดิบเดิม กำรพัฒนำเทคนิคในกำรผลิต กำรควบคุมและทดสอบคุณภำพวัตถุดิบด้วย
มำตรฐำนสำกลก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรผลิต ท ำให้งำนจัดซื้อจัดหำสำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนและควบคุมสต็อกวัตถุดิบได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2561 

 3. ปัจจัยความเสี่ยง 
 

บริษัทฯ พิจำรณำควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำนเป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญเร่งด่วน ในทุกกระบวนกำรด ำเนินงำน จึงมีกำร
บริหำรควำมเส่ียงที่ครอบคลุมทุกกิจกรรม และกระบวนกำรอย่ำงเป็นระบบและมปีระสิทธิผล เพื่อลดผลกระทบและโอกำสที่จะ
เกิดขึ้นของเหตุกำรณ์ที่จะท ำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร โดยใช้กลยุทธ์ที่เหมำะสมใน
กำรควบคุม ถ่ำยโอน หลีกเล่ียง และกำรยอมรับควำมเส่ียง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ ำแนกประเภทกำรจั ดกำรควำมเส่ียงที่เป็น
ประเด็นส ำคัญไว้ ดังนี้ 

1.   ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ในประเทศ 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตสินค้ำเส้ือผ้ำส ำเร็จรูปและเครื่องหนัง มียอดสั่งซื้อสินค้ำจำกคู่ค้ำหลักและเป็นผู้จัดจ ำหน่ำย

สินค้ำผ่ำนช่องทำงห้ำงสรรพสินค้ำ หำกคู่ค้ำรำยดังกล่ำวได้รับผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจ กำรเมือง กำรแข่งขัน หรือปัจจัย
อื่นๆ ส่งผลให้บริษัทฯ มียอดสั่งซื้อสินค้ำลดลง จึงมีแผนปฏิบัติกำร (Action plan) ดังนี้ 

1) ร่วมกับคู่ค้ำเพิ่มช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงอื่น อำทิ TV Shopping และ กำรขำยผ่ำนช่อง
ทำงกำรออนไลน์ โดยเน้นกำรพัฒนำสินค้ำ รูปแบบ คุณภำพและรำคำให้ตรงตำมควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยในแต่ละ
ช่องทำง 

2) ผลิตสินค้ำที่เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำของตัวเอง (House Brand) ขำยให้กับผู้บริโภคโดยตรง โดยมีร้ำนค้ำของ
ตนเอง และจ ำหน่ำยผ่ำน Factory Outlet รวมถึงกำรให้บริกำรพิเศษรับออกแบบและผลิตชุด Uniform เพื่อเป็นกำรเพิ่มช่อง
ทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอีกช่องทำงหน่ึง 

ต่างประเทศ 
บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรพ่ึงพำกำรขำยสินค้ำให้กับลูกค้ำรำยใหญ่ในต่ำงประเทศ แม้ว่ำลูกค้ำจะ

มีควำมสัมพันธ์ที่ดีทำงกำรค้ำมำยำวนำน ซึ่งหำกลูกค้ำรำยใหญ่เหล่ำนี้ประสบปัญหำผลประกอบกำรจำกภำวะทำงเศรษฐกิจ
ในประเทศของตนเอง อำจส่งผลกระทบต่อยอดขำยของบริษัทได้  บริษัทฯ จึงมีนโยบำยด ำเนินกำรเพิ่มสัดส่วนกำรขำยสินค้ำ
ไปยังกลุ่มลูกค้ำรำยอื่นท่ีมีศักยภำพในกำรเติบโต โดยกำรพัฒนำสินค้ำร่วมกับลูกค้ำ และหำลูกค้ำใหม่ทั้งตลำดเดิมและตลำด
ใหม่ 

2. ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง 
ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคมีกำรปรับเปล่ียนวิธีกำรด ำเนินชีวิตของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันและควำมก้ำวหน้ำทำง

เทคโนโลยี กำรส่ือสำรที่แปลกใหม่และรวดเร็ว รวมถึงธุรกิจและบริกำรที่เข้ำมำมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยของผู้บริโภค
ตำมกระแสนิยม ส่งผลให้เกิดสภำวะกำรแข่งขันรุนแรงมำกขึ้น จึงมีแผนปฏิบัติกำร (Action plan) ดังนี ้

1) ร่วมกับคู่ค้ำจัดท ำแบบส ำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค และจัด Focus group โดยเชิญกลุ่มผู้บริโภคเข้ำมำร่วม
สัมมนำกลุ่มย่อย เพื่อส ำรวจควำมคิดเห็นของกลุ่มผู้บริโภค ระดับควำมชื่นชอบ รวมถึงควำมต้องกำรต่ำงๆ ท้ังก่อนกำรผลิต
สินค้ำและหลังกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ เพื่อน ำข้อมูลดังกล่ำวมำพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำร 
และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในทุกช่วงวัย ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งด้ำนฟังก์ชั่นและแฟชั่น เน้นพื้นฐำนสินค้ำที่ดีมีคุณภำพ 

2) ให้ควำมส ำคัญกับควำมพึงพอใจของผู้บริโภค จึงมุ่งสร้ำงนวัตกรรมของสินค้ำ ควบคู่ไปกับกำรส ำรวจพฤติกรรม
และควำมต้องกำรของผู้บริโภคอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อพัฒนำและผลิตสินค้ำให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค 
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3.   ด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทฯ ส่งออกสินค้ำไปต่ำงประเทศ และน ำเข้ำวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ จำกต่ำงประเทศ อำจได้รับผลกระทบจำก

ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงจึงได้ก ำหนดนโยบำยและแนวทำง
บริหำรควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน ดังนี้ 

1) กำรซื้อ ขำยสินค้ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศหลำยสกุลเพื่อกระจำยควำมเส่ียง ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำรซื้อวัตถุดิบ
จำกต่ำงประเทศ และกำรขำยสินค้ำไปต่ำงประเทศในสกุลเงินเดียวกัน ให้ใช้กำรบริหำรควำมสมดุลระหว่ำงเงินรับเข้ำและจ่ำย
ออกเป็นยอดสุทธิ ซึ่งเป็นกำรป้องกันควำมเส่ียงตำมธรรมชำติ (Natural hedge)  

2) จำกนั้นอำศัยเครื่องมือทำงกำรเงินในตลำดล่วงหน้ำ เพื่อป้องกันควำมเส่ียง โดยจัดท ำสัญญำซื้อหรือขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward contract) ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละช่วงเวลำ ติดตำมแนวโน้มค่ำเงินอย่ำงใกล้ชิด
เพื่อทรำบทิศทำงและบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงดังกล่ำว 

4.   ด้านการน าเงินลงทุนในตลาดเงิน 
บริษัทฯ มีกำรน ำเงินไปลงทุนในตลำดเงิน ได้แก่ พันธบัตรรัฐบำล พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ เงินฝำกธนำคำรพำณิชย์หรือ

ธนำคำรเฉพำะกิจ หุ้นกู้เอกชนและตรำสำรแห่งหนี้ รวมถึงหน่วยลงทุนกองทุนรวม เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรเงินลงทุนของ
บริษัทฯ มีระดับควำมเส่ียงและผลตอบแทนเป็นไปตำมเป้ำหมำย (Target Risk-return Profile) โดยจัดให้มีคณะกรรมกำร
จัดกำรลงทุน (Asset-liability Management Committee) เพื่อก ำหนดหลักเกณฑ์กำรลงทุน และท ำหน้ำที่บริหำรเงินลงทุน 
รวมถึงดูแลสภำพคล่องของบริษัทฯ ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

5.   ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต 
จำกสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อมกำรแข่งขันทำงธุรกจิ พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลมีกำรปรับตัวและเปล่ียนแปลง

อย่ำงรวดเร็วและรุนแรง บริษัทฯ จึงให้ควำมส ำคัญในด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้รองรับต่อกำรเปล่ียนแปลง
ดังกล่ำว โดยบริษัทฯ มีกำรปรับผังองค์กรให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยทิศทำงกลยุทธ์องค์กร มีกำรรวมศูนย์ฝ่ำยธุรกิจเส้ือผ้ำ และ
ฝ่ำยธุรกิจเครื่องหนัง ท ำให้เกิดควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีก
ทั้งมีกำรวำงผังหน่วยงำนใหม่ให้มีควำมชัดเจนตำม กลยุทธ์ผลักดันช่องทำงใหม่ๆ ในกำรลงทุนกำรสรรหำบุคลำกรที่มี
ประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรขำย และด้ำนธุรกิจดิจิทัลเข้ำมำร่วมงำน มีนโยบำยกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรให้ทันต่อกำร
เปล่ียนแปลงของธุรกิจในหลักสูตร Digital Marketing และ Big Data เพื่อน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน รวมถึงกำรวำง
แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรผู้สืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำม
ช ำนำญเพื่อก้ำวเข้ำสู่ต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูงต่อไป ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ ได้จัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1) ประสิทธิภำพกำรสรรหำบุคลำกรท่ีมีศักยภำพเข้ำมำร่วมงำนเพื่อรองรับทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร 
2) เพิ่มศักยภำพผู้บริหำร ก ำหนดผู้สืบทอดต ำแหน่ง สร้ำงและพัฒนำ Successor 
3) ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ทักษะ และสิ่งท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนและทันต่อกำรเปลี่ ยนแปลง 

ยุคดิจิทัล พร้อมท้ังมีทัศนคติท่ีดีสอดคล้องกับค่ำนิยมองค์กร 
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6. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อม อย่ำงเคร่งครัด โดยให้ควำมส ำคัญต่อนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจที่ดีควบคู่กับกำรดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหน่วยงำนกฎหมำย ท ำหน้ำที่ก ำกับและติดตำมข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทั้งกำรเผยแพร่
ควำมรู้และควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรในองค์กรอย่ำงสม่ ำเสมอ 

7. ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
เนื่องจำกบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน จึงให้ควำมส ำคัญกับเรื่องบรรษัทภิบำลที่ ดีและกระบวนกำร

ควบคุมภำยในท่ีรัดกุม พร้อมก ำหนดนโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ทีชัดเจนและเคร่งครัด
ในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทย ในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) และได้กำรรับรองเป็นบริษัทท่ีมีกำรก ำหนดนโยบำยแนว
ปฏิบัติเพื่อป้องกันกำรทุจริตครบถ้วนตำมเกณฑ์ที่ CAC ก ำหนด รวมถึงมีกำรจัดท ำและส่ือสำรจริยธรรมทำงธุรกิจ (Code of 
Conduct) ให้กับผู้ขำยและผู้รับจ้ำงช่วงเพื่อเน้นย้ ำถึงจุดยืนของบริษัท 

ส่วนกำรป้องปรำมและบริหำรควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต บริษัทฯ ได้ก ำหนดมำตรกำรในกำรควบคุมและติดตำม
กระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญที่อำจเกิดกำรทุจริตได้ โดยมีทีมงำนฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นผู้ประเมินควำมเส่ียงและสุ่มตรวจ 
ควำมถูกต้องของกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมสุจริต โปร่งใส และป้องปรำมกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต พร้อมทั้ง
เปิดช่องทำงกำรส่ือสำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถแจ้งข้อเสนอแนะ หรือเบำะแส หรือร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริต 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำและสอบสวนเรื่องรำวร้องทุกข์ตำมกระบวนกำรที่เป็นระบบ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดควำมเชือ่มั่น และควำมไว้วำงใจในกระบวนกำรสอบสวนท่ีเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งใน
ทุกภำคส่วน 
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 4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

4.1 ลักษณะของทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทฯ ใช้ในการประกอบธุรกจิ ณ 31 ธันวาคม 2561 

1. ที่ดนิที่ใช้ด าเนนิธุรกิจ ซึง่เปน็กรรมสิทธิ์ของบริษทัฯ และบริษัทย่อย 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

2. อาคารที่ใช้ในการด าเนินธุรกจิ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิข์องบริษทัฯ และบริษัทย่อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุงเทพฯ จ ำนวน 11 แปลง  20 ไร่   1 งำน 17.00 ตร.ว. 101.82 -

อ.ศรีรำชำ จ. ชลบรีุ จ ำนวน   2 แปลง 32.00 ตร.ว. 0.96 -

จ. เพชรบรีุ จ ำนวน   1 แปลง  1  ไร่   2 งำน 4.99 -

อ. กบนิทร์บรีุ จ.ปรำจีนบรีุ จ ำนวน   6 แปลง  28 ไร่   3 งำน 53.00 ตร.ว. 23.70 -

อ. เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน จ ำนวน   7 แปลง  27 ไร่   3 งำน 85.60 ตร.ว. 31.84 -

อ. บำงพลี จ. สมุทรปรำกำร จ ำนวน   1 แปลง  3 ไร่   1 งำน 76.00 ตร.ว. 22.76 -

อ. บำงพลี จ. สมุทรปรำกำร จ ำนวน   1 แปลง  3 ไร่   79.00 ตร.ว. - 17.59

 85 ไร่  1 งาน 42.60 ตร.ว. 186.07 17.59รวม

บริษัทฯ บจ. เอส แอพพาเรล

มูลค่าตามบญัชี ( หน่วย : ล้านบาท )
พื้นท่ีรวมท่ีตั้งท่ีดินมีกรรมสิทธ์

อำคำรส ำนกังำน  กรุงเทพฯ 19.46 -

อำคำรส ำนกังำน  จ. ล ำพูน - -

อำคำรส ำนกังำน  จ. สมุทรปรำกำร - 1.88

โรงงำน  กรุงเทพฯ - -

โรงงำน จ. ปรำจีนบรีุ 8.73 -

โรงงำน จ. ล ำพูน 26.96 -

โรงงำน จ. สมุทรปรำกำร 15.03 3.17                           

อำคำรหอพัก  กรุงเทพฯ  1 แหง่ - -

อำคำรหอพัก  จ. ชลบรีุ    3 แหง่ 0.06 -

อำคำรหอพัก  จ. ปรำจีนบรีุ  1  แหง่ 3.87 -

อำคำรหอพัก  จ.ล ำพูน  1  แหง่ 3.9 -

อำคำรหอพัก  จ.เพชรบรีุ  2  แหง่ 6.88 -

อำคำรหอพัก  จ. เชียงใหม่ 1  แหง่ 1.91 -

อำคำรหอพัก  ประเทศจีน  1  แหง่ 2.09 -

อำคำรหอพัก  จ.ตำก  1  แหง่ 3.03 -

อำคำรหอพัก  จ.นครรำชสีมำ 1แหง่ 10.10

รวม 102.02 5.05

บริษัทฯ บจ. เอส แอพพาเรล

มูลค่าตามบญัชี ( หน่วย : ล้านบาท )
ท่ีตั้งอาคาร
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2561 

 

3. เครื่องจักร 

เครื่องจักร 
จ านวน (เครื่อง) มูลค่าตามบัญชี ( หนว่ย : ล้านบาท ) 

บริษัทฯ บจ. เอสแอพพาเรล บริษัทฯ บจ. เอสแอพพาเรล 

อำยุกำรใช้งำน ไม่เกิน 5 ปี 316 6 38.94 0.02 
อำยุกำรใช้งำน     เกิน 5 ปี 2,432 280       -                           0.07 

รวม 2,748 286 38.94 0.09 
 

 

4. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุของบริษทัฯ                           ( หน่วย : ล้ำนบำท ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

5. ภาระผูกพันหรือการน าทรัพยส์ินไปเปน็หลกัประกัน 

  บริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นเจำ้ของทรัพย์สินถำวรท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ เช่น ท่ีดิน อำคำรโรงงำน และเครื่องจักร 
โดยทรัพย์สินดังกลำ่วไมม่ีภำระผูกพันหรือน ำไปเป็นหลักประกันใดๆ ทั้งสิ้น 

6. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน ที่บริษทัฯ และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวำคม 2561 
 เครื่องหมำยกำรคำ้ 
 บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำกับผู้มีสิทธิในเครื่องหมำยกำรค้ำ ทั้งที่เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ หรือผู้ที่ได้รับสิทธิใน

เครื่องหมำยกำรค้ำนั้น เกี่ยวกับกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำเพื่อผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำเส้ือผ้ำ และเครื่องหนัง ซึ่งเป็นสัญญำต่ำง
ตอบแทนที่ต่ำงฝ่ำยต่ำงต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำ ค่ำสิทธิที่ต้องจ่ำย 3.5 - 7.5% ของยอดจ ำหน่ำยที่ก ำหนดตำม
สัญญำ 

 
 
 
 

 
 

ท่ีตั้ง

 ทีด่ิน อ.ศรีรำชำ จ. ชลบรีุ จ ำนวน 3 แปลง 7 ไร่ 24 ตร.ว.                       30.94

 ทีด่ิน อ.เขำชะเมำ จ.ระยอง 17 ไร่  1 งำน  87 ตร.ว.                          5.48

 อำคำรปอ้มยำม จ.ชลบรีุ  -                          0.04

 อำคำรโรงงำน จ.ระยอง  -                       11.90

 อำคำรหอพัก จ.ระยอง  -                          0.47

 อำคำรโรงงำน จ.ชลบรีุ  -                          8.12

รวม 24 ไร่  2 งาน  11 ตร.ว.                 56.95

มูลค่าตามบญัชีพื้นท่ีรวม
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2561 

 

เคร่ืองหมำยกำรคำ้ อำยุสญัญำ
DAKS 10 ปี
JEAN-LOUIS SCHERRER 5 ปี
bsc 3 ปี
lollipops 10 ปี
olymp 6 ปี

 

เคร่ืองหมำยกำรคำ้ อำยุสญัญำระหว่ำงเจ้ำของ อำยุสญัญำระหว่ำง

เคร่ืองหมำยกำรคำ้กับผู้ไดรั้บสทิธิ์ ผู้ใหส้ทิธิ กับ TNL

Guy Laroche, Guy Guy Laroche 10 ปี 2 ปี

absorba 5 ปี 3 ปี

ELLE HOMME 5 ปี 5 ปี
 

ควำมเป็นไปได้ของกำรต่ออำยุสัญญำ 
จำกเงื่อนไขของสัญญำที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติในเรื่องของกำรรักษำชื่อเสียงของเครื่องหมำยกำรค้ำ ตลอดจนกำรรักษำ

มำตรฐำน และคุณภำพของสินค้ำเสมือนหนึ่งเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ และ/หรือ ผู้ให้สิทธิเครื่องหมำยกำรค้ำท ำเองนั้น 
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขอย่ำงเคร่งครัด ซึ่งในแต่ละปีเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำและหรือผู้ให้สิทธิเครื่องหมำยกำรค้ำ จะ
เดินทำงมำส ำรวจสภำพตลำด กำรจ ำหน่ำยและกำรผลิตจนเป็นท่ีพอใจเสมอ และจำกสำยสัมพันธ์อันยำวนำนในกำรท ำธุรกิจ
ร่วมกันกับเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ และ/หรือ ผู้ให้สิทธิเครื่องหมำยกำรค้ำ จนประสบผลส ำเร็จ ท ำให้เครื่องหมำยกำรค้ ำ
เหล่ำนั้นเป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำงในตลำด กำรต่ออำยุสัญญำจึงเป็นไปอย่ำงสม่ ำเสมอ 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทุนในกิจกำรที่เกี่ยวเนื่อง และเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนกำรท ำธุรกิจหลักของ
บริษัท 

4.3 ราคาประเมินทรัพย์สิน หากมีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือมีการตีราคาทรัพย์สินใหม่ 

- ไม่มี - 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) 

 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 

คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ ของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ที่มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ 31 ธันวาคม 2561 

-  ไม่มี  - 

คดทีี่กระทบต่อการด าเนนิธุรกิจของ บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย อย่างมีนัยส าคัญ แต่ไมส่ามารถประเมินเป็นตวัเลขได้ 

-  ไม่มี  - 

คดทีี่มิได้เกดิจากการประกอบธุรกิจโดยปกตขิอง บริษทัฯ หรือบริษัทย่อย 

-  ไม่มี  - 
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2561 

 6. ข้อมลูทั่วไปและขอ้มูลส ำคัญอื่น 
 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) ทะเบียนเลขที่ 0107537001358 
ทุนจดทะเบียน :  120 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 120 ล้ำนหุ้น เรียกช ำระเต็มจ ำนวนแล้ว 
ประกอบธุรกิจ :  อุตสำหกรรมผลิตเส้ือผ้ำส ำเร็จรูปและเครื่องหนัง 
ส ำนักงำนใหญ่ :  129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120 
Home Page :  www.thanulux.com 
โทรศัพท ์  :  0-2295-0911-9, 0-2295-4171-80 
โทรสำร  :  0-2294-5101, 0-2294-5918, 0-2294-0794  
ศูนย์ลูกค้ำสัมพันธ์ :  0-2295-0911-9, 0-2295-4171-80 
E-mail  :  เลขำนุกำรบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ supachoke@thanulux.com 

     ส ำนักตรวจสอบภำยใน    audit@thanulux.com 
     ศูนย์ลูกค้ำสัมพันธ์    crcenter@thanulux.com 

 

บุคคลอ้ำงอิงอื่น 
นำยทะเบียนหลักทรัพย ์
บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั                    
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท ์  :  0-2009-9000 
โทรสำร        :  0-2009-9991  
ศูนย์ลูกคำ้สัมพันธ์  :  0-2009-9999 
Website                :  http://www.set.or.th/tsd 
E-mail                   :  SETContactCenter@set.or.th 
 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกดั 
47 ซอย 53 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์                :  0-2294-8504, 0-2294-8587 
โทรสำร                 :  0-2294-2345 
โดย                        นำยอนุสรณ์ เกียรติกังวำฬไกล  
                               ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2109 และ/หรือ 
                              นำงขวัญใจ เกยีรติกงัวำฬไกล   
                               ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 5875 และ/หรือ 
                               นำงสำวนงรำม เลำหอำรีดิลก         
                               ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4334  

mailto:crcenter@thanulux.com
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2561 

 

6.2 ข้อมูลส ำคัญอื่น 

กำรลงทุนของ บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกดั (มหำชน) ในบริษัทอื่น 
หุ้นในบริษัทอื่น ที่บริษัทถือไวต้ั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยแล้วมีดงัต่อไปนี้ 
 

ประเภท จ ำนวนหุ้น จ ำนวน % จ ำนวนเงิน

ช่ือบริษัท/ท่ีอยู่ ประเภทธุรกิจ หุ้น ท่ีออก หุ้นท่ีถอื สัดส่วน (บำท)

จ ำหน่ำย กำรถอืหุ้น

บริษัทจ ำหน่ำย

1.  บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จ ำกัด สินค้าแฟช่ัน หุ้นสามัญ 850,000      746,000      87.76         69,235,995.20   

129/1 ถนนช่องนนทรี  แขวงช่องนนทรี น าเข้า

เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ

โทรศัพท ์  0-2294-9505

โทรสาร    0-2294-9506

2.  บริษัท มิวำกิ มำเลเซยี จ ำกัด เคร่ืองแต่งกาย หุ้นสามัญ 1,000,000   190,000      19.00         2,481,039.21     

37บ ี ชารัน  เอสเอส22/23  ดามันซารา  จายา

47400 เปตาริง  จายา  ซาลังงอ  ดารู  เอซาน

ประเทศมาเลเซีย

โทรศัพท ์  (03)  719-4381

โทรสาร    (03)  719-5399

3.  บริษัท มิวำกิ  ฟิลิปปินส์ จ ำกัด เคร่ืองแต่งกาย หุ้นสามัญ 20,800,000 3,952,000   19.00         3,317,590.00     

ช้ัน 25   ยูเชงโก  ทาวเวอร์  อาร์ซีบซีี พลาซ่า

เลขที่  6819  อยาราแอนด์เซน ถนนกิล พูยัท

เมืองมาคาติ  ประเทศฟิลิปปนิส์ 1200

โทรศัพท ์  (632) 753-4791-2

โทรสาร    (632) 753-4794

4.  บริษัท เวิลด์ สหแฟช่ัน จ ำกัด เคร่ืองแต่งกาย หุ้นสามัญ 50,000        9,500          19.00         9,500,000.00     

129/1 ถนนช่องนนทรี  แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ

โทรศัพท ์  0-2294-2250

โทรสาร    0-2294-2251

5.  บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล คอมเมอร์เชียล เคร่ืองแต่งกาย หุ้นสามัญ 50,000        7,200          14.40         3,822,438.85     

     โคออดเินช่ัน (ฮอ่งกง)  จ ำกัด

หอ้ง 408 ช้ัน 4  อาคารโฮปซี อินดัสเตรียล

เลขที่ 26  ถนนลามฮิง เกาลูนเบย์ เกาลูน ฮ่องกง

โทรศัพท ์  (852) 2756-5622

โทรสาร    (852) 2753-8631  
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2561 

 

ประเภท จ ำนวนหุ้น จ ำนวน % จ ำนวนเงิน

ช่ือบริษัท/ท่ีอยู่ ประเภทธุรกิจ หุ้น ท่ีออก หุ้นท่ีถอื สัดส่วน (บำท)

จ ำหน่ำย กำรถอืหุ้น

6.  บริษัท ไวซ ์ วินเนอร์ จ ำกัด เสื้อผ้าและ หุ้นสามัญ 100,000      18,000        18.00         1,800,000.00     

129/1 ถนนช่องนนทรี  แขวงช่องนนทรี อุปกรณ์กีฬา

เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ

โทรศัพท ์  0-2295-4171-9

โทรสาร    0-2294-5101

7. บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จ ำกัด เคร่ืองแต่งกาย หุ้นสามัญ 400,000      64,000        16.00         6,400,597.59     

129/1 ถนนช่องนนทรี  แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ

โทรศัพท ์  0-2295-1737, 0-2295-1730

โทรสาร    0-2294-1757

8.  บริษัท ปำกน  ำโพวัฒนำ  จ ำกัด เคร่ืองแต่งกาย หุ้นสามัญ 10,000        1,400          14.00         1,037,442.00     

310/47-50 ถนนสวรรควิถี  ต าบลปากน้ าโพ

อ าเภอเมือง   จังหวัดนครสวรรค์

โทรศัพท ์  (056) 222-354, 223-683

โทรสาร    (056) 223-683

9.  บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จ ำกัด เคร่ืองแต่งกาย หุ้นสามัญ 5,000          625             12.50         2,781,362.50     

162/2  ถนนช้างคลาน  ต าบลช้างคลาน

อ าเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท ์  (053) 274-514-15, 282-598-9

โทรสาร    (053) 282-358

10.  บริษัท โครำชวัฒนำ จ ำกัด เคร่ืองแต่งกาย หุ้นสามัญ 10,000        1,250          12.50         1,527,575.00     

3/44-47  ตรอกเสาธง ถนนมุขมนตรี

ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท ์  (044) 253-772

โทรสาร    (044) 261-556-9

11.  บริษัท ซนัแอนด์แซนด์ จ ำกัด เคร่ืองแต่งกาย หุ้นสามัญ 10,000        1,250          12.50         1,498,637.50     

74/220-224 ถนนพูนผล  อ าเภอเมือง

จังหวัดภเูก็ต

โทรศัพท ์  (076) 213-137, 223-984-5

โทรสาร    (076) 213-137
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2561 

 

ประเภท จ ำนวนหุ้น จ ำนวน % จ ำนวนเงิน

ช่ือบริษัท/ท่ีอยู่ ประเภทธุรกิจ หุ้น ท่ีออก หุ้นท่ีถอื สัดส่วน (บำท)

จ ำหน่ำย กำรถอืหุ้น

12.  บริษัท อินเตอร์เซำ้ท์ จ ำกัด เคร่ืองแต่งกาย หุ้นสามัญ 10,000        1,250          12.50         4,285,612.50     

229-231  ถนนธรรมนญูวิถี  อ าเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

โทรศัพท ์  (074) 243-850, 245-019

โทรสาร    (074) 356-339

13.  บริษัท อีสท์เทิร์น ไอ. ซ.ี ซ.ี จ ำกัด เคร่ืองแต่งกาย หุ้นสามัญ 10,000        1,250          12.50         2,938,062.50     

90/5-6, 8 หมู่ 4  ถนนพิพิธ  ต าบลบางทราย

อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบรีุ

โทรศัพท ์  (038) 285-194

โทรสาร    (038) 285-194

14.  บริษัท มหำรำชพฤกษ์ จ ำกัด เคร่ืองแต่งกาย หุ้นสามัญ 10,000        1,200          12.00         415,584.00        

470/7  ถนนพระองค์ด า  ต าบลในเมือง

อ าเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก

โทรศัพท ์  (055) 212-288-90

โทรสาร    (055) 212-288

บริษัทบริกำร

1.  บริษัท เอสเอสดีซ ี(ไทเกอร์เท็กซ)์ จ ำกัด ฟอกย้อมผ้า หุ้นสามัญ 32,400,000 6,144,600   18.96         68,634,718.97   

111  หมู่ที่ 5  ต าบลนนทรี และเส้นด้าย

อ าเภอกบนิทร์บรีุ  จังหวัดปราจีนบรีุ

โทรศัพท ์  (037) 281-930, 281-932

โทรสาร    (037) 281-937

บริษัทผลิต

1.  บริษัท เอส. แอพพำเรล จ ำกัด เสื้อผ้าส าเร็จรูป หุ้นสามัญ 180,000      179,998      99.998       30,483,098.27   

4/2 หมู่ 8  ถนนบางนา-ตราด กม. 18

ต าบลบางโฉลง  อ าเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท ์  0-2337-1657-8

โทรสาร    0-2337-1659

2.  บริษัท โทเทิลเวยอิ์มเมจ จ ำกัด เคร่ืองหนงั หุ้นสามัญ 200,000      38,000        19.00         7,132,316.93     

129/1 ถนนช่องนนทรี  แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ

โทรศัพท ์  0-2295-4171-9

โทรสาร    0-2294-5101  
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2561 

 

ประเภท จ ำนวนหุ้น จ ำนวน % จ ำนวนเงิน

ช่ือบริษัท/ท่ีอยู่ ประเภทธุรกิจ หุ้น ท่ีออก หุ้นท่ีถอื สัดส่วน (บำท)

จ ำหน่ำย กำรถอืหุ้น
3.  บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จ ำกัด เสื้อผ้าส าเร็จรูป หุ้นสามัญ 50,000        9,500          19.00         5,548,942.47     

129/1 ถนนช่องนนทรี  แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ
โทรศัพท ์  0-2295-4171-9
โทรสาร    0-2294-5101

4.  บริษัท ไทยแน็กซสิ จ ำกัด ลาเบล หุ้นสามัญ 200,000      38,000        19.00         4,700,000.00     
222 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ต าบลนนทรี
อ าเภอกบนิทร์บรีุ  จังหวัดปราจีนบรีุ
โทรศัพท ์  (037) 205-145-7
โทรสาร    (037) 205-229

5.  บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล เลทเธอร์แฟช่ัน จ ำกัด เคร่ืองหนงั หุ้นสามัญ 500,000      90,000        18.00         8,810,100.00     
129/1 ถนนช่องนนทรี  แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ
โทรศัพท ์  0-2295-4171-9
โทรสาร    0-2294-5101

6.  บริษัท แชมป์เอช จ ำกัด เสื้อผ้าส าเร็จรูป หุ้นสามัญ 400,000      60,000        15.00         6,000,000.00     
3885/2 แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ
โทรศัพท ์  0-2291-2533-4
โทรสาร    0-2291-2537

7.  บริษัท เอรำวัณส่ิงทอ จ ำกัด ผลิตเส้นด้ายและ หุ้นสามัญ 6,214,634   922,468      14.84         117,726,177.91 
49 หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย แขวงส าโรงใต้ ทอผ้าประเภทฝ้าย
เขตพระประแดง  สมุทรปราการ
โทรศัพท ์  0-2183-3898-9
โทรสาร    0-2183-3916

8.  บริษัท ประชำอำภรณ์ จ ำกัด (มหำชน) เสื้อผ้าส าเร็จรูป หุ้นสามัญ 96,000,000 13,484,000 14.05         52,683,587.15   
666 ถนนพระราม 3  แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ
โทรศัพท ์  0-2685-6500
โทรสาร    0-2294-5159

9.  บริษัท ไทยทำคำยำ จ ำกัด   ยีนส์ หุ้นสามัญ 300,000      33,000        11.00         3,300,000.00     
129/1 ถนนช่องนนทรี  แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ
โทรศัพท ์  0-2295-4171-9
โทรสาร    0-2294-5101  


