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1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 การจดทะเบียน บริษัท ธนูลกัษณ์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นนิติบุคคลที่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย 
บริษัทฯ จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม 2530 

1.2 สถานประกอบการ ส านักงานใหญ่และโรงงานตัง้อยู่ เลขที่  129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี            
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

  สถานประกอบการสาขา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ - ล าพูน โรงงานตัง้อยู่เลขที่ 
99/3 หมู่ที่ 5 ต าบลป่าสกั อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู 

  สถานประกอบการสาขา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ - กบินทร์บุรี โรงงานตัง้อยู่
เลขที่ 125 หมู่ที่ 5 ต าบลนนทรี อ าเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ  

  สถานประกอบการสาขา บางพลี โรงงานตัง้อยู่เลขที่  911 หมู่ที่ 15 ถนนเทพารักษ์ 
อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

  สถานประกอบการสาขา แม่สอด โรงงานตัง้อยู่เลขที่ 269/1 หมู่ที่ 15 ต าบลแม่กาษา 
อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

1.3 ธุรกิจหลกั ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกายและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจหลักตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 2.5 

1.4 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ สองล าดบัแรก ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้แก่ :- 

 ร้อยละของทนุที่ออกและช าระแล้ว 

 30 มิถนุายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

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

1.5 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึน้ 
อย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจ          
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิน
เก่ียวกับมลูค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนีส้ินและหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง ทัง้นีฝ่้ายบริหารได้ใช้
ประมาณการและดลุยพินิจในประเด็นต่างๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง 
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2. เกณฑ์การจัดท างบการเงนิระหว่างกาล 

2.1 งบการเงินระหว่างกาลนีจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
โดยน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้แสดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

2.2 งบการเงินระหว่างกาลนีจ้ดัท าขึน้เพื่อให้ข้อมลูเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่  31 ธันวาคม 2562 
โดยเน้นการให้ข้อมูลที่เป็นกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ า้ซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคย
น าเสนอรายงานไปแล้ว ดงันัน้การอ่านงบการเงินระหว่างกาลนีจ้ึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

2.3 ผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 ไม่เป็นข้อบ่งชีใ้ห้เห็นการ
คาดการณ์ผลการด าเนินงานเต็มปี 

2.4 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที ่บริษัทฯ  ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย     
งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี ้

2.5 เกณฑ์การจดัท างบการเงินรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมนีจ้ดัท าขึน้โดยรวมงบการเงินของบริษัท ธนูลกัษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) 
และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีสิน้สุดวันที่             
31 ธันวาคม 2562 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในระหว่างงวดปัจจบุนั  

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทย่อย ประกอบด้วย :- 

 การถือหุ้น / สิทธิออกเสียง (%) จดัตัง้ขึน้ใน
ประเทศ ท่ีอยู่ ประเภทกิจการ 30 มิ.ย. 63 31 ธ.ค. 62 

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

ตราด กม.18 ต าบลบางโฉลง
อ าเภอบางพล ีสมทุรปราการ 

ผลิตและจ าหน่ายเคร่ือง
แต่งกายและรบัจ้างผลิต
เสือ้ผ้า 

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

จ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

3.1 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบับใหม่ที่ออกโดยสภา
วิชาชีพบญัชี ซึง่มีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตัิ 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินีไ้ม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ       
งบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลง
หลกัการส าคญั สามารถสรุปได้ดงันี ้

• มาตรฐานการรายงานทางการเงินในกลุม่เคร่ืองมือทางการเงิน จ านวน 5 ฉบบั ประกอบด้วย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7 การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่19  การช าระหนีส้ินทางการเงินด้วยตราสารทนุ 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีม้าถือปฏิบตัิมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทจาก
รายการดงัต่อไปนี ้

- การจัดประเภทและวดัมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กลุ่มบริษัทต้องวดัมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และ
จดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หรือ
ผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกระทบสะสมของรายการดงักล่าวข้างต้นมาถือปฏิบตัิ
ครัง้แรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อ
สินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตกุารณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึน้ก่อน กลุ่มบริษัท
จะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุส าหรับลกูหนีก้ารค้า 
โดยผู้ บริหารของกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่าการรับรู้รายการข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัให้มีการปรับปรุงก าไรสะสม ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 

- การรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทต้องรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ เมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วนัที่เข้าท าสญัญา และวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิน้รอบระยะเวลา
รายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์จะถูกรับรู้ผ่านก าไรหรือขาดทุน โดย
ผู้บริหารของกลุม่บริษัทพิจารณาแล้วว่าการรับรู้รายการข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัให้
มีการปรับปรุงก าไรสะสม ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 
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กลุ่มบริษัทน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีม้าถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีม้าถือปฏิบตัิครัง้แรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสมและองค์ประกอบอื่น
ของสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลงังบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยู่ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล ข้อ 3.2 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เร่ือง สญัญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบญัชีที่เก่ียวข้อง มาตรฐานฉบบันีไ้ด้ก าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมลูค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูของสญัญาเช่า และก าหนดให้ผู้ เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนีส้ินส าหรับ
สญัญาเช่าทกุรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนัน้มีมลูค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผู้ให้เช่าภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
สาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่า
ด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทนุโดยใช้หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 17 

กลุ่มบริษัทน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีม้าถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีม้าถือปฏิบตัิครัง้แรกโดยปรับปรุงมลูค่า ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 
และไม่ปรับย้อนหลงังบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

•  แนวปฏิบตัิทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตัิทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบตัิทางบญัชี ในช่วงเวลาที่ยงัมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักลา่ว 

แนวปฏิบตัิทางการบญัชีดงักลา่วได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวนัที่  22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคับใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินของกลุ่มบริษัทที่มีรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลา
ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563  

กลุม่บริษัทเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปนี ้

- เลือกที่จะไม่ต้องน าข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วัด
มลูค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ในกรณีที่กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัด
มลูค่าของผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

- เลือกที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ 
วนัที่ 1 มกราคม 2563 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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- เลือกที่จะพิจารณาให้น า้หนกัของข้อมลูที่เก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 เป็นน า้หนกัที่น้อยในเทคนิค
การประเมินมลูค่ายตุิธรรม ส าหรับการวดัมลูค่ายตุิธรรมตามข้อมลูระดบั 2 หรือระดบั 3 ของสินทรัพย์
ทางการเงินเฉพาะที่เป็นตราสารหนี ้

- เลือกที่จะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชีข้องการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

3.2 ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่           
มาถือปฏิบตัิ 

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ 3.1 กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  16 มาถือปฏิบัติใน
ระหว่างงวดปัจจบุนั โดยกลุม่บริษัทได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสมและ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่
แสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ ถือหุ้ นต้นงวดปี 2563 จากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบญัชีเนื่องจากการน ามาตรฐานเหลา่นีม้าถือปฏิบตัิ แสดงได้ดงันี ้

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  

 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือ   
ทางการเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมนุเวียน     

เงินลงทนุชัว่คราว 545,880 (545,880) - - 

สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอื่น - 545,880 - 545,880 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น - 2,576,448 - 2,576,448 

เงินลงทนุระยะยาว     

เงินลงทนุเผื่อขาย - สทุธิ 1,519,800 (1,519,800) - - 

เงินลงทนุทัว่ไป - สทุธิ 406,356 (406,356) - - 

เงนิลงทนุในตราสารหนีท่ี้จะถือจน
ครบก าหนด - สทุธิ 563,793 (563,793) - - 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สทุธิ - - 23,551 23,551 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  

 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือ   
ทางการเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีส้ินหมนุเวียน     

ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีถงึ
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 6,841 6,841 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน     

หนีส้ินตามสญัญาเช่า - สทุธิจากส่วน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 19,878 19,878 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 188,313 9,821 - 198,134 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ก าไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร 2,488,359 37,395 - 2,525,754 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ ถือหุ้น     

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการ    
ปรับมลูค่าเงินลงทนุในหลกัทรัพย์
เผื่อขาย 718,698 (718,698) - - 

ขาดทนุจากการวดัมลูค่าสินทรัพย์
ทางการเงิน - 757,981 - 757,981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือ   
ทางการเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมนุเวียน     

เงินลงทนุชัว่คราว 545,880 (545,880) - - 

สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอื่น - 545,880 - 545,880 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น - 2,576,448 - 2,576,448 

เงินลงทนุระยะยาว     

เงินลงทนุเผื่อขาย - สทุธิ 1,519,800 (1,519,800) - - 

เงนิลงทนุทัว่ไป - สทุธิ 406,356 (406,356) - - 

เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้จะถือจน
ครบก าหนด - สทุธิ 563,793 (563,793) - - 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สทุธิ - - 13,878 13,878 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีส้ินหมนุเวียน     

ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีถงึ
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 2,191 2,191 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน     

หนีส้ินตามสญัญาเช่า - สทุธิจากส่วน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 14,126 14,126 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 188,313 9,821 - 198,134 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ก าไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร 2,538,609 37,395 - 2,576,004 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ ถือหุ้น     

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการ    
ปรับมลูค่าเงินลงทนุในหลกัทรัพย์
เผื่อขาย 718,698 (718,698) - - 

ขาดทนุจากการวดัมลูค่าสินทรัพย์
ทางการเงิน - 757,981 - 757,981 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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เคร่ืองมือทางการเงนิ 

รายละเอียดผลกระทบที่มีต่อก าไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 
จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่เคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบตัิครัง้แรก แสดงได้ดงันี ้:- 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ผลกระทบต่อก าไรสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน                         

กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบตัิ  

 ก าไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร 37,395 

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ ถือหุ้น  

- ขาดทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการปรับมลูค่าเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย (718,698) 

- ขาดทนุจากการวดัมลูคา่สินทรัพย์ทางการเงิน 757,981 

 76,678 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมลูค่า และมลูค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามที่ก าหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 และมลูค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงได้ดงันี ้:- 

(หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

มลูค่าตาม
หลกัการ  
บญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมลูค่า 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

มลูค่า
ยตุิธรรมผ่าน
ก าไรหรือ
ขาดทนุ 

มลูค่า
ยตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 29,831 1,697 - 28,134 29,831 

เงินลงทนุชั่วคราว 545,880 213,229 - 332,651 545,880 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอื่น - สทุธิ 263,857 - - 263,857 263,857 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 51,800 - - 51,800 51,800 

เงินลงทนุเผื่อขาย - สทุธิ 1,519,800 - 1,519,800 - 1,519,800 

เงินลงทนุทัว่ไป - สทุธิ 406,356 - 406,356 - 406,356 

เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบก าหนด - สทุธิ 563,793 - - 563,793 563,793 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 3,381,317 214,926 1,926,156 1,240,235 3,381,317 

      
 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มลูค่าตาม
หลกัการ  
บญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมลูค่า 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

มลูค่า
ยตุิธรรมผ่าน
ก าไรหรือ
ขาดทนุ 

มลูค่า
ยตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15,467 1,697 - 13,770 15,467 

เงินลงทนุชั่วคราว 545,880 213,229 - 332,651 545,880 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอื่น - สทุธิ 265,132 - - 265,132 265,132 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 75,300 - - 75,300 75,300 

เงินลงทนุเผื่อขาย - สทุธิ 1,519,800 - 1,519,800 - 1,519,800 

เงินลงทนุทัว่ไป - สทุธิ 406,356 - 406,356 - 406,356 

เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบก าหนด - สทุธิ 563,793 - - 563,793 563,793 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 3,391,728 214,926 1,926,156 1,250,646 3,391,728 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทไม่ได้ก าหนดให้หนีส้ินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทนุ 

4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลนีจ้ดัท าขึน้โดยได้ใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัที่ใช้ในงบการเงิน
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน
และสญัญาเช่า 

4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

•  การจดัประเภทรายการและวดัมลูค่า 

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนีว้ดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มลูค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น หรือด้วยวิธีราคาทนุตดัจ าหน่าย  

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทนุวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

หนีส้ินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมลูค่าด้วยวิธีราคาทนุตดัจ าหน่าย 

ตราสารอนพุนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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•   การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุม่บริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อสินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูค่าด้วยวิธีราคาทุน
ตดัจ าหน่าย โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตกุารณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึน้ก่อน กลุม่บริษัทพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นระดบั และก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตและการค านวณดอกเบีย้ที่แท้จริงที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมีข้อยกเว้น
ส าหรับลกูหนีก้ารค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจดัหาเงินที่มีนัยส าคญั ซึ่งกลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่าง
ง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทนุที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุ 

4.2 สญัญาเช่า 

• สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุม่บริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วนัที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพย์สิทธิการใช้วดัมลูค่าด้วยราคาทุน
หักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนีส้ินตาม
สญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินของหนีส้ินตามสญัญาเช่าจาก
การวดัมลูค่าเร่ิมแรก ต้นทนุทางตรงเร่ิมแรกที่เกิดขึน้ จ านวนเงินที่จ่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัที่สญัญา
เช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัด้วยสิ่งจงูใจตามสญัญาเช่าที่ได้รับ 

หากกลุ่มบริษัทไม่มีความเชื่อมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่าความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงจะถกูโอนให้แก่
กลุ่มบริษัทเมื่อสิน้สุดอายุสญัญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจาก
วนัที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัสิน้สดุของอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวนัสิน้สดุอายุ
สญัญาเช่าแล้วแต่วนัใดจะเกิดขึน้ก่อน 

• หนีส้ินตามสญัญาเช่า 

ณ วนัที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษัทรับรู้หนีส้ินตามสญัญาเช่าด้วยมลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินที่ต้อง
จ่ายตามสญัญาเช่า คิดลดด้วยอตัราดอกเบีย้ตามนัยของสญัญาเช่าหรืออตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม
ของกลุม่บริษัท หลงัจากวนัที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล มลูค่าตามบญัชีของหนีส้ินตามสญัญาเช่าจะเพิ่มขึน้โดย
สะท้อนดอกเบีย้จากหนีส้ินตามสญัญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายช าระตามสญัญาเช่าที่จ่ายช าระ
แล้ว นอกจากนี ้มลูค่าตามบัญชีของหนีส้ินตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมลูค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
ประเมินสญัญาเช่าใหม่ 

• สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึง่สินทรัพย์อ้างอิงมีมลูค่าต ่า 

จ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าที่มีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านบัตัง้แต่วนัที่สญัญาเช่าเร่ิม
มีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สญัญาเช่า 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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5. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึน้กับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกัน โดยมีผู้ ถือหุ้น
กลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมการร่วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่ส าคัญระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท
ย่อย บริษัทร่วมและบริษัทหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกัน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 และ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
มีรายละเอียด ดงันี ้:- 

5.1 ลกัษณะความสัมพันธ์ของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 

กิจการที่เกี่ยวข้องกนั ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
 1. บจ. เอส. แอพพาเรล ผลิตและจ าหน่าย 

เคร่ืองแต่งกายและรับจ้างผลิตเสือ้ผ้า 
กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
และเป็นบริษัทย่อย 

 2. บจ. เซเลเบรท เว็ลธ จ าหน่ายเคร่ืองแตง่กาย กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
และเป็นบริษัทย่อย 

 3. บจ. เวิลด์ สหแฟชัน่ จ าหน่ายเคร่ืองแตง่กาย กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  
และเป็นกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 

 4. บจ. ที เชมเบอร์ จ าหน่ายเคร่ืองแตง่กาย ผู้บริหารร่วมกนั 
 5. บมจ. ประชาอาภรณ์  ผลิตเสือ้ผ้าส าเร็จรูป ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
 6. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภค กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
 7. บมจ. สหโคเจน (ชลบรีุ) ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
 8. บมจ. ไทยวาโก้ ผลิตชดุชัน้ในสตรี กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

 9. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ ผลิตผ้าลกูไม้ปัก กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

10. บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ การลงทนุ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

11. บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดบีี
 

โฆษณา ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
12. บมจ. โอ ซี ซี

 
จ าหน่ายเคร่ืองส าอางและ
เคร่ืองนุง่ห่ม

 ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

13. บมจ. สหพฒันพิบลู
 

จ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภค ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
14. บจ. ไทยมอนสเตอร์

 
ผลิตเสือ้ผ้าส าเร็จรูป กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

15. บจ. โทเทิลเวย์อมิเมจ
 

ผลิตเคร่ืองหนงั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
16. บจ. ไทยแน็กซิส ผลิตลาเบล ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
17. บจ. เอสเอสดซีี (ไทเกอร์เท็กซ์)

 
ฟอกย้อมผ้าและเส้นด้าย กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

18. บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล
          

จ าหน่ายเคร่ืองแตง่กาย ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
 คอมเมอร์เชยีล โคออดิเนชัน่ (ฮ่องกง)

      
  

19. บจ. อินเตอร์เนชัน่แนลเลทเธอร์แฟชัน่
 

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

 
จ าหน่ายเคร่ืองแตง่กาย กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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กิจการที่เกี่ยวข้องกนั ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

22. บจ. แชมป์เอช
 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
23. บจ. ปากน า้โพวฒันา จ าหน่ายเคร่ืองแตง่กาย ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
24. บจ. อินทนลิเชียงใหม ่ จ าหน่ายเคร่ืองแตง่กาย กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
25. บจ. โคราชวฒันา จ าหน่ายเคร่ืองแตง่กาย กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
26. บจ. ซนัแอนด์แซนด ์ จ าหน่ายเคร่ืองแตง่กาย กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
27. บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จ าหน่ายเคร่ืองแตง่กาย กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
28. บจ. มหาราชพฤกษ์ จ าหน่ายเคร่ืองแตง่กาย กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
29. บจ. ไทยทาคายา ผลิตยีนส์ กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
30. บจ. ไทยกลุแซ่  ผลิตเสือ้ผ้าส าเร็จรูป ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
31. บจ. วาเซดะ เอ็ดดเูคชัน่ (ไทยแลนด์) สถาบนัการศกึษา ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
32. บจ. ไทย บนุกะ แฟชัน่ โรงเรียนสอนออกแบบเสือ้ผ้า กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
33. บจ. ศรีราชา เอวิเอชัน่

 
บริการซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์   
เคร่ืองบิน 

กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

34. บจ. เค.คอมเมอร์เชียล แอนด์
 

รับเหมาก่อสร้าง ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
คอนสตรัคชัน่

 
  

35. บจ. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เทก็ซ ์ ผลิตตุ๊กตาผ้า ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
36. บจ. ไทยชิกิโบ ผลิตเส้นด้าย ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
37. บจ. ไทยสเตเฟล็กซ ์ ผลิตภณัฑ์ผ้า ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
38. บจ. เทรชเชอร์ ฮิลล์ สนามกอล์ฟ กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

39. บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ ์ ผลิตและจ าหน่ายเส้นใยยืด ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

40. บจ. แพนแลนด ์ พฒันาที่ดิน ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

41. บจ. วีน อินเตอร์เนชัน่แนล ขายตรง ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

42. บจ. สหพฒัน์เรียลเอสเตท พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

43. บจ. จาโนเม่ (ประเทศไทย) จกัรเย็บผ้า ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

44. บจ. ทรัพย์สินสหพฒัน์ พฒันาที่ดิน กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

45. บจ. ไหมทอง ผลิตเสือ้ผ้าส าเร็จรูป ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

46. บจ. ราชาอชูิโน เคหะส่ิงทอ ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
47. บจ. เอราวณัส่ิงทอ ผลิตเส้นด้ายและทอผ้าประเภทฝ้าย ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
48. บจ. ภทัยาอตุสาหกิจ ผลิตเสือ้ผ้าส าเร็จรูป ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
49. บจ. รามศรทวีการ การลงทนุ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
50. บจ. พี ที เค มลัติเซอร์วิส บ ารุงรักษาสวนและท าความสะอาด ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
51. บจ. ไอ.ดี.เอฟ. การลงทนุ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
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กิจการที่เกี่ยวข้องกนั ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

52. บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ ผลิตและจ าหน่ายถงุเท้า
 

ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั
 

53. บจ. ฟจูิกซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ าหน่ายเส้นด้าย ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั
 

54. PT. TRINITY LUXTRO APPREL จ าหน่ายเคร่ืองแตง่กาย ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั
 

55. บจ. รักษาความปลอดภยั พทิกัษ์กจิ รักษาความปลอดภยั ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
56. บจ. สหเอเซยีแปซิฟิค การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกบั

อสงัหาริมทรัพย์ 
กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

57. บมจ. ซงิเกอร์ประเทศไทย บริการและพาณิชย์ ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
58. บมจ. เพรซเิดนท์เบเกอร่ี อาหารและเคร่ืองดืม่ ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
59. บจ. อีสเทิร์นไทย คอนซลัติง้ 1992 การขายส่งเคมีภณัฑ์ทาง

อตุสาหกรรม 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั 

60. บจ. พิทกัษ์กิจ ก่อสร้างอาคารท่ีไมใ่ช่ที่พกัอาศยั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั 
61. บจ. รักษาความปลอดภยัไทย ซีคอม รักษาความปลอดภยั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั 
62. บจ. สหโคเมเฮียว ซือ้และจ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนม 

มือสอง 
ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

63. บจ. สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการระหว่างกนั ประกอบด้วย :- 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 

รายได้จากการขายสินค้า ราคาที่ตกลงร่วมกนัโดยอ้างอิงจากราคาตลาด 
ค่าลิขสิทธ์ิจ่าย ราคาที่ตกลงร่วมกนั 
รายการซือ้สินค้า และค่าจ้างผลิต ราคาที่ตกลงร่วมกนั/ราคาตลาด 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  ราคาที่ตกลงกนัตามสญัญา 
ดอกเบีย้รับ อตัราร้อยละ 3.00 - 4.00 ต่อปี 
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบีย้ประชมุ อตัราที่ได้รับอนมุตัิโดยผู้ ถือหุ้น 
       และบ าเหน็จประจ าปี  
ราคาซือ้หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด ราคาตลาด 
ราคาซือ้เงินลงทนุทัว่ไป ราคาที่ตกลงร่วมกนั 
ราคาซือ้สินทรัพย์ถาวร ราคาที่ตกลงร่วมกนั 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 28 

5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

รายได้ ค่าใช้จ่าย และรายการอื่นส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงันี ้:- 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

 รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย     

 รายได้จากการขายและบริการ - -   15 23,355 

 เงินปันผลรับ  - - 7,020 - 

 ดอกเบีย้รับ - -   97  207 

 รายได้อื่น - -   26  759 

 ซือ้สินค้าและวตัถดุิบ - -   22 - 

 ค่าจ้างผลิต - - - 3,964 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - 1,267 1,588 

 รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     

 รายได้จากการขายและบริการ     

 -  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 28,446 192,400 28,446 192,398 

 -  อื่นๆ 3,292 15,160 3,264 15,304 

 รวม 31,738 207,560 31,710 207,702 

 รายได้จากการรับจ้างผลิต  132 1,686  132 - 

 เงินปันผลรับ 37,780 42,299 37,780 42,299 

 ดอกเบีย้รับ  494    424  494  424 

 รายได้อืน่ 3,557 6,270 3,557 6,048 

 ซือ้สินค้าและวตัถดุิบ 7,000 26,973 7,000 22,391 

 ค่าจ้างผลิต   79 10   79 - 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 8,084 14,216 8,084 13,399 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
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รายได้ ค่าใช้จ่าย และรายการอื่นส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงันี ้:- 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

 รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย     

 รายได้จากการขายและบริการ - -   28 41,849 

 เงินปันผลรับ (หมายเหต ุ12) - - 7,020 - 

 ดอกเบีย้รับ - -  261  436 

 รายได้อื่น - -  123 1,603 

 ซือ้สินค้าและวตัถดุิบ - - 8,132 - 

 ค่าจ้างผลิต - - - 7,863 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - 6,234 3,271 

 รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     

 รายได้จากการขายและบริการ     

 -  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 211,206 408,745 211,206 408,732 

 -  อื่นๆ 15,474 36,018 15,446 36,162 

 รวม 226,680 444,763 226,652 444,894 

 รายได้จากการรับจ้างผลิต  845 3,690  845 - 

 เงินปันผลรับ (หมายเหต ุ11) 37,946 50,542 37,946 50,542 

 ดอกเบีย้รับ  967  853  967  853 

 รายได้อื่น 9,229 12,449 9,229 11,988 

 ซือ้สินค้าและวตัถดุิบ 34,112 51,111 34,112 40,401 

 ค่าจ้างผลิต  606 10  606 - 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 20,366 27,544 20,340 27,279 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผู้บริหารนีเ้ป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน
ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เก่ียวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทัง้นีผู้้บริหารของบริษัท
หมายถึงบคุคลที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 และ 2562 มีดงันี ้:- 
  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร  449  381  449  381 
 ผลประโยชน์ระยะสัน้ 12,607 13,299 12,607 12,916 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  955  972  955 945 

รวม 14,011 14,652 14,011 14,242 

5.3 สินทรัพย์และหนีส้ินระหว่างกัน 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงันี ้:- 

       (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 63 31 ธันวาคม 62 30 มิถนุายน 63 31 ธันวาคม 62 

ลกูหนีก้ารค้า     

 บริษัทย่อย - - - 4,393 

 บริษัทที่เก่ียวข้องกนัอื่น     

    - บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 28,325 118,201 28,344 118,220 

    - อื่นๆ 8,373 15,944 7,625 15,945 

 รวม (หมายเหต ุ7) 36,698 134,145 35,969 138,558 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้      

 บริษัทย่อย - - 11,800 23,500 

 บริษัทร่วม 10,000 5,000 10,000 5,000 

 บริษัทที่เก่ียวข้องกนัอื่น 46,700 46,800 46,700 46,800 

 รวม (หมายเหต ุ8) 56,700 51,800 68,500 75,300 

     

     

     



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
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       (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 63 31 ธันวาคม 62 30 มิถนุายน 63 31 ธันวาคม 62 

 รายได้ค้างรับ     

 บริษัทย่อย - -    5 3,522 

 บริษัทที่เก่ียวข้องกนัอื่น  952  824  946  724 

 รวม 952 824  951 4,246 

 เงินลงทนุ - สทุธิ      

 บริษัทย่อย (หมายเหต ุ12) - - 10,325 27,302 
 บริษัทร่วม (หมายเหต ุ13) 1,015 2,296 2,364 2,364 
 บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันอื่น (หมายเหต ุ11)    1,592,470 1,675,116 1,592,470 1,675,116 

 รวม  1,593,485 1,677,412 1,605,159 1,704,782 

เจ้าหนีก้ารค้า     

 บริษัทย่อย - -    1  678 

 บริษัทที่เก่ียวข้องกนัอื่น 5,670 17,800 5,669 16,599 

 รวม (หมายเหต ุ19) 5,670 17,800 5,670 17,277 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

 บริษัทย่อย - - - 3,591 

 บริษัทที่เก่ียวข้องกนัอื่น 3,271 7,820 3,116 6,715 

 รวม  3,271 7,820 3,116 10,306 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
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การเปลี่ยนแปลงเงินให้กู้ยืมส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 และ 2562 มีดงันี ้:- 
   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราดอกเบีย้ต่อปี (ร้อยละ) 

 30 มิถนุายน 63 30 มิถนุายน 62 30 มิถนุายน 63 30 มิถนุายน 62 30 มิถนุายน 63 30 มิถนุายน 62 

บริษัท เอส. แอพพาเรล จ ากัด     

 ยอดคงเหลือต้นงวด - - - 3,000   

 หกั รับช าระคืนระหว่างงวด - - - -   

ยอดคงเหลือปลายงวด - - - 3,000 - 3.75 

บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จ ากัด      

 ยอดคงเหลือต้นงวด - - 23,500 28,000   

 หกั รับช าระคืนระหว่างงวด - - (11,700) (4,500)   

ยอดคงเหลือปลายงวด - - 11,800 23,500 3.00 3.00 

บริษัท เวิลด์ สหแฟชั่น จ ากัด      

 ยอดคงเหลือต้นงวด 5,000 - 5,000 -   

 บวก ให้กู้ เพิ่มระหว่างงวด 5,000 - 5,000 -   

ยอดคงเหลือปลายงวด 10,000 - 10,000 - 4.00 - 

บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จ ากัด       

 ยอดคงเหลือต้นงวด 30,000 30,000 30,000 30,000   

 หกั รับช าระคืนระหว่างงวด - - - -   

 ยอดคงเหลือปลายงวด 30,000 30,000 30,000 30,000 3.43 3.98 

บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จ ากัด     

 ยอดคงเหลือต้นงวด 16,800 18,800 16,800 18,800   

 หกั รับช าระคืนระหว่างงวด (100) (1,800) (100) (1,800)   

ยอดคงเหลือปลายงวด 16,700 17,000 16,700 17,000 3.00 3.00 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสัน้  56,700 47,000 68,500 73,500   

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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6. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

      (หน่วย : พนับาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 มิถนุายน 63 31 ธันวาคม 62 30 มิถนุายน 63 31 ธันวาคม 62 

เงินสด  317  438  309  387 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือ่ทวงถาม 43,069 27,683 40,931 13,370 

เงินฝากประจ าและพนัธบตัร   12 1,710   12 1,710 

รวม 43,398 29,831 41,252 15,467 

7. ลกูหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น - สุทธิ 
 (หน่วย : พนับาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 มิถนุายน 63 31 ธันวาคม 62 30 มิถนุายน 63 31 ธันวาคม 62 

ลูกหนีก้ารค้า     

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ5.3) 36,698 134,145 35,969 138,558 

อื่นๆ 80,201 109,759 78,823 106,959 

รวม 116,899 243,904 114,792 245,517 

หกั ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู (899) (899) (271) (271) 

 ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า (16,600) (16,600) (16,600) (16,600) 

ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 99,400 226,405 97,921 228,646 

ลูกหนีห้มนุเวยีนอื่น     

รายได้ค้างรับ 1,826 1,641 1,351 5,421 

เงินปันผลค้างรับ  139  100  139  100 

ดอกเบีย้ค้างรับ 6,634 7,149 6,635 7,149 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 1,084 4,470 1,084 4,470 

ลกูหนีก้รมสรรพากร 18,177 17,090 9,919 13,075 

อื่นๆ 11,101 7,002 11,051 6,271 

รวมลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 138,361 263,857 128,100 265,132 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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การวิเคราะห์อายขุองลกูหนีก้ารค้ามี ดงันี ้:-     
                 (หน่วย : พนับาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

30 มิถนุายน 63 31 ธันวาคม 62 30 มิถนุายน 63 31 ธันวาคม 62 

ลูกหนีก้ารค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

 ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 28,525 129,855 27,796 134,268 

 เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 6,731 4,290 6,731 4,290 

 มากกวา่ 3 เดือน ถงึ 6 เดือน 1,442 - 1,442 - 

รวม 36,698 134,145 35,969 138,558 

 หกั ค่าเผ่ือการรับคืนสินค้า (16,600) (16,600) (16,600) (16,600) 

สทุธิ 20,098 117,545 19,369 121,958 

ลูกหนีก้ารค้าอื่น     

 ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 21,204 79,047 20,454 76,247 

 เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 52,232 22,514 52,232 22,514 

 มากกวา่ 3 เดือน ถงึ 6 เดือน 5,866 7,927 5,866 7,927 

 มากกวา่ 12 เดือน ขึน้ไป  899  271  271  271 

รวม 80,201 109,759 78,823 106,959 

หกั ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (899) (899) (271) (271) 

สทุธิ 79,302 108,860 78,552 106,688 

รวม 99,400 226,405 97,921 228,646 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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8. เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เงินให้กู้ยืมดงักล่าวเป็นตัว๋สญัญาใช้เงิน ไม่มีหลกัทรัพย์
ค า้ประกนั โดยมีก าหนดช าระเมื่อทวงถาม คิดอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.00 - 4.00 ต่อปี (หมายเหต ุ5.3) 

9. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 (หน่วย : พนับาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

30 มิถนุายน 63 31 ธันวาคม 62 30 มิถนุายน 63 31 ธันวาคม 62 

สินค้าส าเร็จรูป 237,648 181,965 235,837 173,096 

สินค้าระหวา่งผลิต 52,629 69,238 52,629 69,238 

วตัถดุิบ 94,072 95,710 94,072 95,710 

วสัดสิุน้เปลือง 1,495 1,559 1,495 1,559 

สินค้าระหวา่งทาง 3,160 9,685 3,160 9,685 

รวม 389,004 358,157 387,193 349,288 

หกั ค่าเผ่ือสินค้าเคลื่อนไหวช้า (3,331) (3,392) (3,152) (1,854) 

สทุธิ 385,673 354,765 384,041 347,434 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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10. สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวียนอ่ืน 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 รายละเอียดของสินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอื่น มีดงันี ้:- 
      (หน่วย : พนับาท) 

 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

เงินฝากประจ าและบตัรเงินฝาก (*)  212,440 

ลกูหนีส้ญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า    19 

เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทนุ   

- เงินลงทนุในกองทนุรวม  69,365 

- พนัธบตัรรัฐบาล  80,363 

- หุ้นกู้  56,321 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยวธีิราคาทนุตดัจ าหน่าย   

- หุ้นกู้ภายใต้สญัญาขายคืน (**)  103,766 

- ตราสารหนีส่้วนท่ีครบก าหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี (หมายเหต ุ11)  43,000 

รวม  565,274 

(*) เงินฝากประจ าและบตัรเงินฝากมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 0.25 - 1.50 ต่อปี  

(**) มลูค่ายตุิธรรมหุ้นกู้ภายใต้สญัญาขายคืน เท่ากบั 103.16 ล้านบาท 

ล าดับชัน้ของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม 

•   การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมถูกจัดล าดับชัน้การวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 
ค านวณจากมลูค่าสินทรัพย์สทุธิ (NAV) ณ วนัที่วดัค่าเงินลงทนุ 

•   การวดัมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลถกูจดัล าดบัชัน้การวดัมลูค่ายตุิธรรม อยู่ในระดบัที่ 2 
ค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ณ วนัที่วดัค่าเงินลงทนุ 

• การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนีถู้กจัดล าดับชัน้การวัดมูลค่ายุติธรรม  อยู่ในระดับที่ 2 
ค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ณ วนัที่วดัค่าเงินลงทนุ 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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11. สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวียนอ่ืน 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 รายละเอียดของสินทรัพย์ทางการเงินไมห่มนุเวียนอื่น มีดงันี ้:- 
      (หน่วย : พนับาท) 

 

 

งบการเงินรวม
และงบการเงิน  
เฉพาะกิจการ 

เงินปันผล  
ส าหรับงวด      

หกเดือนสิน้สดุ 

 30 มิถุนายน 63 

เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    

ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ :    

 บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน  1,138,637 21,714 

 อื่นๆ  77,889 1,900 

 รวมราคายตุิธรรม  1,216,526 23,614 

ตราสารหนี ้:    

 พนัธบตัรรัฐบาล  5,165  

 หุ้นกู้   94,481  

 รวมราคายตุิธรรม  99,646  

รวม  1,316,172  

ตราสารทนุท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ :    

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน  453,833 16,232 

อื่นๆ  41,860  125 

รวม  495,693 16,357 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย - ตราสารหนีท้ี่
จะถือจนครบก าหนด - สุทธิ :    

หุ้นกู้   (*)  591,954  

หกั ส่วนท่ีครบก าหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี (หมายเหต ุ10)  (43,000)  

สทุธิ (ครบก าหนดไถ่ถอนภายใน 2 - 10 ปี)  548,954  

 

   

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น  2,360,819 39,971 

(*) มลูค่ายตุิธรรม ณ วนัปลายงวด 598.88 ล้านบาท  



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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ล าดับชัน้ของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม 

• การวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนในความต้องการของตลาดถูกจัดล าดับชัน้การวัดมูลค่ ายุติธรรม        
อยู่ในระดบัที่ 1 

• การวดัมลูค่ายุติธรรมของตราสารหนีถ้กูจดัล าดบัชัน้การวดัมลูค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัที่ 2 ค านวณโดยใช้
อตัราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ณ วนัที่วดัค่าเงินลงทนุ 

• การวดัมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุทัว่ไปถกูจดัล าดบัชัน้การวดัมลูค่ายตุิธรรม อยู่ในระดบัที่ 3 ค านวณโดย
พิจารณาจากการคิดลดเงินปันผล (Dividend Discount Model), การคิดลดกระแสเงินสด (Discounted 
Cash Flow) และมลูค่าตามบญัชี (Book Value Approach) โดยฝ่ายบริหารของกลุม่กิจการ 

12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 
      (หน่วย : พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    เงินปันผล 

 ทนุช าระแล้ว สดัส่วนการลงทนุ (%)   วิธีราคาทนุ งวดหกเดือนสิน้สดุ 

บริษัทย่อย 30 มิ.ย. 63 31 ธ.ค. 62 30 มิ.ย. 63 31 ธ.ค. 62 30 มิ.ย. 63 31 ธ.ค. 62 30 มิ.ย. 63 30 มิ.ย. 62 

บริษัท เอส. แอพพาเรล จ ากดั 18,000 18,000 99.99 99.99 20,583 30,483 7,020 - 

บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จ ากดั 85,000 85,000 87.76 87.76 69,236 69,236 - - 

     89,819 99,719 7,020 - 

หกั ค่าเผื่อการด้อยค่า     (79,494) (72,417) - - 

สทุธิ     10,325 27,302 7,020 - 

13. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ 
(หน่วย : พนับาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ประเทศที่
จดัตัง้ 

สดัสว่นการลงทนุ (%) วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทนุ 

บริษัทร่วม 30 มิ.ย. 63 31 ธ.ค. 62 30 มิ.ย. 63 31 ธ.ค. 62 30 มิ.ย. 63 31 ธ.ค. 62 

บริษัท เวิลด์ สหแฟชัน่ จ ากดั ไทย 19.14 19.14 1,015 2,296 9,500 9,500 

หกั ค่าเผื่อการด้อยค่า    - - (7,136) (7,136) 

สทุธิ    1,015 2,296 2,364 2,364 

(หน่วย : พนับาท) 

 

 

ทนุช าระแล้ว 

ส่วนแบ่งขาดทนุ          
จากเงินลงทนุส าหรับงวด

หกเดือนสิน้สดุ 

บริษัทร่วม ประเภทกิจการ 30 มิ.ย. 63 31 ธ.ค. 62 30 มิ.ย. 63 30 มิ.ย. 62 

บริษัท เวิลด์ สหแฟชัน่ จ ากดั จ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 50,000 50,000 (1,281) (1,344) 

สทุธิ    (1,281) (1,344) 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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สรุปข้อมลูแสดงฐานะการเงินของบริษัทร่วมและผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย :- 
(หน่วย : พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 
 30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
สินทรัพย์หมนุเวียน 19,552 21,199 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 1,926 2,983 
หนีสิ้นหมนุเวียน 15,666 11,741 

(หน่วย : พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

 2563 2562 
รายได้รวม 6,761 12,209 
ค่าใช้จา่ยรวม (13,457) (19,226) 
ขาดทนุส าหรับงวด (6,696) (7,017) 

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบญัชีอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 
สรุปได้ ดงันี ้:- 

 (หน่วย : พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มลูค่าสทุธิตามบญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 62,410 134,274 

รับโอนจากบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 9,650 9,650 

โอนเข้าจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 36,979 36,979 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับงวด (1,200) (2,370) 

มลูค่าสทุธิตามบญัชี ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 107,839 178,533 

ราคาประเมิน (*) 137,994 137,994 

ราคาประเมิน (**) 51,302 124,363 

รวมราคาประเมิน 189,296 262,357 

(*) เป็นราคาประเมินของผู้ประเมนิอิสระในระหว่างปี 2560 

(**) เป็นราคาประเมินของผู้ประเมนิอิสระในระหว่างปี 2561 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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ล าดับชัน้ของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม 

•  การวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน ถูกจัดล าดับชัน้การวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 จากเกณฑ์ข้อมูลที่
น ามาซึง่ใช้เทคนิควิธีเปรียบเทียบกบัข้อมลูตลาด (Comparison Approach) ในการประเมินมลูค่ายตุิธรรม 

•  การวดัมูลค่ายุติธรรมของอาคาร ถูกจดัล าดบัชัน้การวดัมลูค่ายุติธรรม อยู่ในระดบัที่ 2 จากเกณฑ์ข้อมลูที่
น ามาซึง่ใช้เทคนิควิธีคิดต้นทนุ (Cost Approach) ในการประเมินมลูค่ายตุิธรรม 

15. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
สรุปได้ ดงันี ้:- 

 (หน่วย : พนับาท) 

 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ 

มลูค่าสทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 444,709 418,418 

ซือ้เพิ่ม/โอนเข้าระหวา่งงวด 3,755 3,755 

โอนไปยงัอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ (36,979) (36,979) 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - มลูคา่สทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (897) (724) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (21,977) (21,030) 

มลูค่าสทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 388,611 363,440 

16. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ 

รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 สรุปได้ ดงันี ้:- 
 (หน่วย : พนับาท) 

 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ 

มลูค่าสทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 23,551 13,878 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (3,218) (999) 

มลูค่าสทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 20,333 12,879 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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17. สิทธิการเช่า - สุทธิ 

รายการเปลี่ยนแปลงของบญัชีสิทธิการเช่าส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 สรุปได้ ดงันี ้:- 

 (หน่วย : พนับาท) 

 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มลูค่าสทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  5,224 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด  (1,322) 

มลูค่าสทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563  3,902 

18. เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 

บริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ดงันี ้:- 
(หน่วย : ล้านบาท) 

บริษัทย่อย 

วงเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้ 

ค า้ประกนัโดย 30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จ ากดั -    4.00 บริษัทใหญ่ 

บริษัท เอส. แอพพาเรล จ ากดั    9.00    9.00 - 

19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอื่น 
 (หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 มิถนุายน 63 31 ธันวาคม 62 30 มิถนุายน 63 31 ธันวาคม 62 

เจ้าหนีก้ารค้า     

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ5.3) 5,670 17,800 5,670 17,277 

อื่นๆ 32,351 90,179 32,326 90,171 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า 38,021 107,979 37,996 107,448 

เจ้าหนีห้มุนเวยีนอื่น     

โบนสัค้างจ่าย 12,162 7,674 12,162 7,674 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 15,682 29,190 13,685 30,114 

ค่าลิขสิทธ์ิค้างจ่าย 3,811 7,078 3,326 5,741 

เจ้าหนีก้รมสรรพากร 5,379 10,022 5,360 6,042 

อื่นๆ 4,463 12,804 4,160 32,484 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอื่น 79,518 174,747 76,689 189,503 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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20. หนีส้ินตามสัญญาเช่า 
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ 

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ 23,282 15,204 

หกั ดอกเบีย้รอการตดัจ าหน่าย (2,765) (2,251) 

รวม 20,517 12,953 

หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (6,326) (1,916) 

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ - สทุธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 14,191 11,037 

กลุ่มบริษัทมีภาระผกูพนัท่ีจะต้องจ่ายค่าเชา่ขัน้ต ่าตามสญัญาเชา่ดงันี ้:- 
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถนุายน 2563 

 ภายใน 1 ปี 2 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายทัง้สิน้  
ตามสญัญาเชา่ 7,019 11,098 5,165 23,282 

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี                                                                                                                                                (662) (1,340) (763) (2,765) 

มลูค่าปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจา่ย 
ทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 6,357 9,758 4,402 20,517 

  
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถนุายน 2563 

 ภายใน 1 ปี 2 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายทัง้สิน้  
ตามสญัญาเชา่ 2,231 7,808 5,165 15,204 

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี                                                                                                                                                (314) (1,174) (763) (2,251) 

มลูค่าปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจา่ย 
ทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 1,917 6,634 4,402 12,953 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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21. ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์ของพนักงาน 

รายการเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์ของพนักงานส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่             
30 มิถนุายน 2563 และ 2562 ประกอบด้วย :- 

(หน่วย : พนับาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2563 2562 2563 2562 

ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์ของ     
พนกังานต้นงวด - 1 มกราคม 170,380 171,402 170,380 163,984 

ค่าใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังานระหว่างงวด 7,181 10,342 7,181 9,805 

ผลประโยชน์พนกังานจา่ยในระหว่างงวด (4,862) (7,694) (4,862) (6,669) 

ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์ของ     

พนกังานปลายงวด - 30 มถินุายน 172,699 174,050 172,699 167,120 

ค่าใช้จ่ายผลประโยขน์พนกังานที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 
และ 2562 ประกอบด้วย :- 

(หน่วย : พนับาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2563 2562 2563 2562 

ต้นทนุบริการปัจจบุนั 5,287 8,518 5,287 8,053 

ต้นทนุดอกเบีย้ 1,894 1,824 1,894 1,752 

รวม 7,181 10,342 7,181 9,805 

22. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จะต้องจดัสรรเงินส ารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส ารองดังกล่าวมีจ านวนเท่ากับร้อยละ 10 
ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ส ารองตามกฎหมายนีไ้ม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 

23. ส ารองทั่วไป 

 บริษัทฯ ได้จัดสรรก าไรส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนส ารองทั่วไปซึ่งไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์เพื่อการใดการหนึ่ง
โดยเฉพาะ 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะของค่าใช้จ่ายส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 และ 2562 มีดงันี ้ :- 

 (หน่วย : พนับาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563 2562 2563 2562 

การเปลี่ยนแปลงในสนิค้าส าเร็จรูป -     

และงานระหว่างท า(เพิ่มขึน้)ลดลง (39,074) (1,746) (46,132) 6,636 

ซือ้สินค้าส าเร็จรูป 53,282 62,702 62,922 59,685 

ค่าใช้จ่ายจากการลดลงของมลูค่าสินค้า 3,415 4,764  4,774 4,698 

วตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลืองใช้ไป 195,961 264,184 195,961 264,184 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 14,011 14,652 14,011 14,242 

ค่าใช้จ่ายพนกังาน 251,163 300,054 251,151 274,207 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 28,293 25,935 26,993 24,444 

ค่าลิขสิทธ์ิจ่าย 13,553 23,084 13,553 22,983 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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25. สิทธิพิเศษจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน  

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

1. บตัรส่งเสริมเลขที ่ 60-1470-1-03-1-0 60-0122-0-00-1-0 1627(2)/2554 1628(2)/2554 
2. วนัที่ตามบตัรส่งเสริม 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. ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม การผลิตผลติภณัฑ์หนงั

สตัว์หรือหนงัเทียม 
การผลิตผลติภณัฑ์หนงั
สตัว์หรือหนงัเทียม 

การผลิตผลติภณัฑ์
สิ่งทอหรือชิน้ส่วน 

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 าไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 
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 ได้นิ ติ บุ คคลไม่ เกิ น 
(ปรับเปลี่ยนตามจ านวนเงินลงทนุโดยไม่รวมค่า
ที่ดินและทนุหมนุเวียน) 

60.00 ล้านบาท 51.99 ล้านบาท 46.13 ล้านบาท 76.27 ล้านบาท 

     

ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขและข้อก าหนดต่างๆ เก่ียวกับ
การสง่เสริมการลงทนุโดยเคร่งครัด 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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26. ข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 

ข้อมลูสว่นงานด าเนินงานที่น าเสนอนีส้อดคล้องกบัรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอ านาจตดัสินใจสงูสดุด้าน
การด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัสว่นงาน
และประเมินผลการด าเนินงานของสว่นงาน 

กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทัง้สิน้ 2 ส่วนงานหลกัคือ (1) ส่วนงานเคร่ืองแต่งกายบุรุษ และ (2) ส่วนงาน
เคร่ืองแต่งกายสตรี และมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ โดยมีการขายสินค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ            
กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบตัิงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายได้และก าไรขัน้ต้นของแต่ละสว่นงาน 
และประเมินก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานของทัง้กลุ่มโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก าไรหรือ
ขาดทนุจากการด าเนินงานในงบการเงิน ข้อมลูรายได้และก าไรขัน้ต้นของส่วนงานของกลุม่บริษัท ส าหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปนี ้:- 

 (หน่วย : พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 

เคร่ืองแต่งกาย
บรุุษ 

เคร่ืองแต่งกาย
สตรี ส่วนงานอื่น งบการเงินรวม 

รายได้     

รายได้จากการขาย 148,289 26,443 - 174,732 

รายได้จากการรับจ้างผลิต 14,242 - - 14,242 

ก าไรขัน้ต้นของส่วนงาน 37,060 4,388 - 41,448 

เงินปันผลรับ - - 39,167 39,167 

ดอกเบีย้รับ - - 8,357 8,357 

รายได้อื่น - - 19,117 19,117 

ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย (10,016) (2,134) (1,278) (13,428) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (24,320) (3,638) (48,636) (76,594) 

ต้นทุนทางการเงิน - - (32) (32) 

ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - (468) (468) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,724 (1,384) 16,227 17,567 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้    2,116 

ก าไรสุทธสิ าหรับงวด    19,683 

ข้อมูลเพ่ิมเติม :-     

ค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย    14,108 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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 (หน่วย : พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 

เคร่ืองแต่งกาย
บรุุษ 

เคร่ืองแต่งกาย
สตรี ส่วนงานอื่น งบการเงินรวม 

รายได้     

รายได้จากการขาย 287,329 92,426 - 379,755 

รายได้จากการรับจ้างผลิต 9,255 - - 9,255 

ก าไรขัน้ต้นของส่วนงาน 89,467 23,742 - 113,209 

เงินปันผลรับ - - 60,054 60,054 

ดอกเบีย้รับ - - 8,798 8,798 

รายได้อื่น - - 8,834 8,834 

ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย (29,546) (6,430) (2,512) (38,488) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (11,672) (8,136) (65,501) (85,309) 

ต้นทุนทางการเงิน - - (21) (21) 

ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - (568) (568) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 48,249 9,176 9,084 66,509 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     107 

ก าไรส าหรับงวด    66,616 

ข้อมูลเพ่ิมเติม :-     

ค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย    13,536 
 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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 (หน่วย : พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 

เคร่ืองแต่งกาย
บรุุษ 

เคร่ืองแต่งกาย
สตรี ส่วนงานอื่น งบการเงินรวม 

รายได้     

รายได้จากการขายสินค้า 453,115 104,644 - 557,759 

รายได้จากการรับจ้างผลิต 23,881 - - 23,881 

ก าไรขัน้ต้นของส่วนงาน 135,868 29,182 - 165,050 

เงินปันผลรับ - - 39,971 39,971 

ดอกเบีย้รับ - - 16,661 16,661 

รายได้อื่น - - 26,731 26,731 

ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย (34,518) (8,234) (3,534) (46,286) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (49,906) (9,762) (107,300) (166,968) 

ต้นทุนทางการเงิน - - (291) (291) 

ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - (1,281) (1,281) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 51,444 11,186 (29,043) 33,587 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้    2,901 

ก าไรสุทธสิ าหรับงวด    36,488 

ข้อมูลเพ่ิมเติม :-     

ค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย    28,293 
 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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 (หน่วย : พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 

เคร่ืองแต่งกาย
บรุุษ 

เคร่ืองแต่งกาย
สตรี ส่วนงานอื่น งบการเงินรวม 

รายได้     

รายได้จากการขาย 607,824 191,716 - 799,540 

รายได้จากการรับจ้างผลิต 22,450 - - 22,450 

ก าไรขัน้ต้นของส่วนงาน 188,369 50,991 - 239,360 

เงินปันผลรับ - - 68,971 68,971 

ดอกเบีย้รับ - - 17,234 17,234 

รายได้อื่น - - 17,438 17,438 

ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย (56,693) (12,561) (5,045) (74,299) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (30,753) (15,874) (132,710) (179,337) 

ต้นทุนทางการเงิน - - (40) (40) 

ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - (1,344) (1,344) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 100,923 22,556 (35,496) 87,983 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     150 

ก าไรส าหรับงวด    88,133 

ข้อมูลเพ่ิมเติม :-     

ค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย    25,935 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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สินทรัพย์และหนีส้ินของส่วนงานของกลุ่มบริษัท ณ วันที่  30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562             
มีดงัต่อไปนี ้:- 

 (หน่วย : พนับาท) 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 

เคร่ืองแต่งกาย
บรุุษ 

เคร่ืองแต่งกาย
สตรี รวมส่วนงาน 

สินทรัพย์/หนีส้ินที่
ไม่ได้ปันส่วน งบการเงินรวม 

สินทรัพย์ของส่วนงาน 376,241 101,771 478,012 3,659,866 4,137,878 

หนีส้ินของส่วนงาน 21,566 6,832 28,398 413,708 442,106 

 (หน่วย : พนับาท) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

เคร่ืองแต่งกาย
บรุุษ 

เคร่ืองแต่งกาย
สตรี รวมส่วนงาน 

สินทรัพย์/หนีส้ินที่
ไม่ได้ปันส่วน งบการเงินรวม 

สินทรัพย์ของส่วนงาน 354,170 140,114 494,284 3,817,337 4,311,621 

หนีส้ินของส่วนงาน 29,491 25,623 55,114 480,882 535,996 
 

    (หน่วย : พนับาท) 

    งบการเงินรวม 

    ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 

    30 มิถนุายน 2563 30 มิถนุายน 2562 

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์     
ขายในประเทศ    362,183 588,420 

ขายตา่งประเทศ      
- เอเชยี    50,292 72,290 

- อเมริกา    62,975 59,854 

- ยโุรป    104,870 99,917 

- อื่นๆ    1,320 1,509 

ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่ 

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลกูค้ารายหนึ่งจากสว่น
งานเคร่ืองแต่งกายบุรุษและส่วนงานเคร่ืองแต่งกายสตรีเป็นจ านวนรวมประมาณ 211.21 ล้านบาท และ 
408.74 ล้านบาท ตามล าดบั 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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27. ภาษีเงนิได้ 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงิน ได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  ณ วันที่                   
30 มิถนุายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย :- 

  (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี   

- ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์ของพนกังาน 34,336 33,872 

- สินค้าฝากขาย 6,468 4,211 

- ค่าเผ่ือสินค้าเคลื่อนไหวช้า  630  370 

- สญัญาเชา่    1 - 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 41,435 38,453 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตดับญัชี   

- ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ถาวร 8,719 8,638 

- ก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการปรับมลูค่าเงินลงทนุ 157,772 179,675 

รวมหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 166,491 188,313 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  30 มิถุนายน 2563 และ 2562 
ประกอบด้วย :- 

  (หน่วย : พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจบุนั     

ภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับงวด (1,719)  480 (1,719)  480 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี       

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชจีากการเกิดผลแตกต่าง -                           

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกตา่งชัว่คราว (397) (587) (397) (578) 

ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (2,116) (107) (2,116) (98) 

 

 
 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
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  (หน่วย : พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจบุนั     

ภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับงวด -  480 -  480 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี       

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชจีากการเกิดผลแตกต่าง -                           

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกตา่งชัว่คราว (2,901) (630) (2,901) (612) 

ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ (2,901) (150) (2,901) (132) 
  

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่มบริษัทส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 
2562 ค านวณจากก าไรทางบญัชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอ่ืนบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการค านวณภาษีเงินได้ 

กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ ค านวณภาษีเงิน
ได้ในอตัราร้อยละ 20  

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ ค านวณตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ตามบัตรส่งเสริม        
การลงทนุ (หมายเหต ุ25) 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลของบริษัทย่อยค านวณในอตัราร้อยละ 20 ของก าไรทางภาษี  



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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28. ค่าใช้จ่ายเงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษัทได้จดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเป็น
สวสัดิการตลอดจนเป็นหลกัประกันแก่พนกังานเม่ือลาออกจากงาน หรือครบอายุการท างาน (เกษียณ) ตาม
ระเบียบของบริษัท โดยพนักงานจ่ายสะสมส่วนหนึ่ง และบริษัทจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่งในอตัรา 3 - 5 % ของ
เงินเดือน ทัง้นี ้บริษัทได้แต่งตัง้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด เป็นผู้ จัดการกองทุนเพื่อ
บริหารกองทนุดงักลา่ว 

เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย ที่จ่ายส าหรับพนักงานและได้บันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 และ 2562 ดงันี ้:- 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 4,387 4,597 4,387 4,597 
บริษัท เอส.แอพพาเรล จ ากดั -  152 - - 

บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จ ากดั -  191 - - 

รวม 4,387 4,940 4,387 4,597 

29. การบริหารจัดการทุน 
นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนีแ้ละความ
เชื่อมัน่ของตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก ากับดแูลผลตอบแทน
จากการลงทนุ ซึง่กลุม่บริษัทพิจารณาจากสดัสว่นของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจ้าของ
รวม ซึง่ไม่รวมสว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ อีกทัง้ยงัก ากบัดแูลระดบัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั 

30. ภาระผูกพันและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ 

30.1 ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุม่บริษัทมีภาระผกูพนั และหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ ดงันี ้:- 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

30 มิถนุายน 63 31 ธันวาคม 62 30 มิถนุายน 63 31 ธันวาคม 62 

หนงัสือค า้ประกนักบักรมศลุกากร   11.37   10.07   11.37   10.07 

หนงัสือค า้ประกนัไฟฟ้า    4.74    4.47    4.07    3.81 

หนงัสือค า้ประกนัการท าธุรกิจ    0.52    0.20    0.52    0.20 

ภาระค า้ประกนับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั   20.47   22.03   20.47   27.03 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
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30.2 ณ วันที่  30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสัญญากับเจ้าของสิทธิในเคร่ืองหมายการค้า 
เก่ียวกับการใช้เคร่ืองหมายการค้าเพื่อผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย ซึ่งเป็นสญัญาต่างตอบแทนที่ต่างฝ่าย
ต่างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสญัญารวม 6 เคร่ืองหมายการค้า ค่าสิทธิที่ต้องจ่ายคิดเป็นร้อยละ 3.5 - 7.5 
ของยอดขาย 

ณ วันที่  30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีสัญญากับเจ้าของสิทธิใน
เคร่ืองหมายการค้า 1 เคร่ืองหมายการค้าและ 3 เคร่ืองหมายการค้า ตามล าดับ ค่าสิทธิที่ต้องจ่ายคิดเป็น   
ร้อยละ 6 ของยอดขายที่ระบุไว้ในสญัญาและร้อยละ 12 ของราคาทุน (31 ธันวาคม 2562 : ค่าสิทธิที่ต้องจ่าย
คิดเป็นร้อยละ 6 - 8 ของยอดขายที่ระบไุว้ในสญัญา และร้อยละ 12 - 15 ของราคาทนุ) 

30.3 ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุม่บริษัท มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาค่าเช่าและสญัญา
บริการ โดยต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญา ดงันี ้:- 

รายการ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

30 มิถนุายน 63 31 ธันวาคม 62 30 มิถนุายน 63 31 ธันวาคม 62 

ภายใน 1 ปี    6.61   14.50    2.92    1.95 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี    2.87   16.37    1.91    7.43 
เกินกว่า 5 ปี -    6.15 -    6.15 

30.4 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัท มีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่าและสัญญาบริการอายุสัญา 3 ปี ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ในระหว่างเปิดด าเนินการร้านค้า โดยต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการต่อเดือนในอัตรา ดังนี  ้:-             
(31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี) 

(หน่วย : บาท) 
 ค่าเช่าและค่าบริการ ค่าบริการพืน้ท่ีส่วนกลาง 

ปีที่ 1 ร้อยละ 4 - 6 ของยอดขาย 42,372 
ปีที่ 2 ร้อยละ 4 - 6 ของยอดขาย 44,491 
ปีที่ 3 ร้อยละ 4 - 6 ของยอดขาย 46,715 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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31. ตราสารอนุพันธ์ที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ 

กลุ่มบริษัทมีสญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินบาทที่กลุ่มบริษัทจะได้รับช าระเงิน
หรือจ่ายช าระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ สรุปได้ดงันี ้:- 

31.1 สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

สกลุเงิน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

จ านวนเงิน 

(ล้าน) ส่งมอบระหว่างเดือน 

อตัราแลกเปลี่ยน 
ณ วนัส่งมอบ 

(บาทต่อสกลุเงิน) 
จ านวนเงิน 
(ล้าน) ส่งมอบระหว่างเดือน 

อตัราแลกเปลี่ยน 
ณ วนัส่งมอบ 

(บาทต่อสกลุเงิน) 

ดอลล่าร์สหรัฐฯ 0.73 ก.ค. 63 - ม.ค. 64 29.99 - 32.93    0.45 มิ.ย. 63 - ก.ค. 63 29.97 - 30.08 

เยนญ่ีปุ่ น 6.42 พ.ย. 63 0.29 - 0.30 12.03 พ.ค. 63 - มิ.ย. 63 0.28 

ยโูร 0.68 ก.ค. 63 - พ.ย. 63 33.80 - 36.14    1.13 ก.พ. 63 - มิ.ย. 63 33.46 - 34.77 

31.2 รายการที่ไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่  31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนีส้ินที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ซึง่ไม่ได้รับการป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน ดงันี ้:- 

  (หน่วย : ล้าน) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกลุเงินต่างประเทศ แปลงคา่เป็นเงินบาท สกลุเงินต่างประเทศ แปลงคา่เป็นเงินบาท 

 30 มิ.ย. 63 31 ธ.ค. 62 30 มิ.ย. 63 31 ธ.ค. 62 30 มิ.ย. 63 31 ธ.ค. 62 30 มิ.ย. 63 31 ธ.ค. 62 

สินทรัพย์         

 ดอลลาร์สหรัฐฯ 0.25 1.47    7.69 44.20 0.25 1.47 7.69   44.20 

 ยโูร 0.03 0.01    0.96 0.16 0.03 0.01 0.96    0.16 

 ดอลลาร์ฮ่องกง 0.36 0.36    1.42 1.38 0.36 0.36    1.42    1.38 

รวม     10.07   45.74     10.07 45.74 
         

หนีสิ้น         

 ดอลลาร์สหรัฐฯ 0.19    0.38    5.86   11.54 0.19    0.35    5.86   10.48 

 ยโูร 0.18    0.51    6.24   17.43 0.18    0.51 6.24   17.43 

 เยนญ่ีปุ่ น 10.53   38.06    3.06   10.64 10.53   38.06    3.06   10.64 

 ดอลลาร์ฮ่องกง 0.12 -    0.50 - 0.12 -    0.50 - 

รวม     15.66   39.61     15.66 38.55 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
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32. เงนิปันผลจ่าย ส ารองทั่วไปและค่าตอบแทนกรรมการ 

32.1 เม่ือวนัที่ 7 เมษายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2563 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
จากก าไรสทุธิและก าไรสะสมแก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 120 ล้านหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นเงิน 66 ล้านบาท 
มีก าหนดจ่ายในวนัที่ 5 พฤษภาคม 2563 โดยแบ่งจ่ายจากก าไรของกิจการ ดงันี ้:- 

• จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 120 ล้านหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นเงิน 54 ล้านบาท โดยให้
บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากสว่นของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 

• จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 120 ล้านหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 12 ล้านบาท โดยให้
บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากสว่นของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบคุคล 

32.2 เม่ือวนัที่ 23 เมษายน 2562 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิรายการดงันี ้:- 

- จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 120 ล้านหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 48 ล้านบาท มีก าหนด
จ่ายในวนัที่ 17 พฤษภาคม 2562 โดยแบ่งจ่ายจากก าไรของกิจการ ดงันี ้:- 

• จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 120 ล้านหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.38 บาท เป็นเงิน 45.60 ล้านบาท โดย
ให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากสว่นของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 

• จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 120 ล้านหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นเงิน 2.40 ล้านบาท โดยให้
บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากสว่นของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบคุคล 

- จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท 

- จดัสรรก าไรเป็นเงินทนุส ารองทัว่ไปจ านวน 10.10 ล้านบาท 

33. การจัดประเภทรายการใหม่ 

บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการบัญชีของงบการเงินส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2562 ใหม่ เพื่อให้
เปรียบเทียบกับงบการเงินส าหรับงวดสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้ การจัดประเภทรายการบัญชีนีไ้ม่มี
ผลกระทบต่อก าไรสทุธิหรือสว่นของผู้ ถือหุ้นตามที่เคยรายงานไว้ 

34. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน 

 งบการเงินระหว่างกาลนีไ้ด้รับการอนมุตัิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 2563 


