บริ ษัท ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที'

| การประกอบธุรกิจ

. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน) ก่อตังขึ
( (นเมื,อวันที, 23 มิถนุ ายน 2518 ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ, มแรก 3 ล้ านบาท จํานวน
พนักงาน 75 คน สถานประกอบการตังอยู
( ท่ ี,บริ เวณวัดดอกไม้ โดยผู้ถือหุ้นทังหมดเป็
(
นคนไทยประกอบด้ วยบุคคลธรรมดา และ
นิติบคุ คลซึ,งได้ แก่ บริ ษัท สหพัฒนาอินเวสเมนต์ จํากัด (ชื,อเดิมของบริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ (ง จํากัด (มหาชน)) บริ ษัท
ร่วมพัฒนาลงทุน จํากัด (ชื,อเดิมของบริ ษัท ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด) ประกอบธุรกิจการผลิตสินค้ าเสื (อผ้ าสําเร็ จรูป
ชื,อ “ธนูลกั ษณ์ ” ถูกตังขึ
( (นให้ สอดคล้ องกับชื,อของ ARROW ที,มีสญ
ั ลักษณ์เป็ นลูกศร โดยธนูลกั ษณ์ มีสญ
ั ลักษณ์ สีแดง
รูปพระรามแผลงศรขึ (นฟ้ า แฝงไปด้ วยความหมาย รูปพระรามบ่งบอกถึงความเป็ นไทย สีแดงบ่งบอกถึงความโชคดี และธนูที,
แผลงศรขึ (นฟ้ าหมายถึงเทรนด์แฟชัน, ที,พงุ่ ไปข้ างหน้ า

. วิสัยทัศน์
มุง่ มัน, สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริ การที,มีคณ
ุ ภาพและนวัตกรรม เพื,อเป็ นที, L ในใจลูกค้ า
พันธกิจ
• มุง่ มัน, สร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ าด้ วยสินค้ าคุณภาพที,เป็ นเลิศ จากนวัตกรรมและบริ การเหนือ
ความคาดหมาย
• มุง่ มัน, ในการเพิ,มคุณค่าให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ด้ วยผลประกอบการที,ดีอย่างสมํา, เสมอ
• สร้ างความพึงพอใจให้ กับพนักงานด้ วยการให้ โอกาสในการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง พร้ อม
ผลตอบแทนที,ดี
• ส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการที,ดี มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรมในการดําเนินงาน
• ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิง, แวดล้ อม ปลูกฝั งจิตสํานึกความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชนให้ เกิดขึ (นในบริษัทฯ อย่างต่อเนื,อง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็ นสาธารณประโยชน์
ค่ านิยมหลัก= SMART
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Synergy
Moral & Ethics
Adherence to Quality
Responsibility for Social
Think Creative & Innovation

สร้ างพลังร่วมกัน
ดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม
ยึดมัน, ในคุณภาพ
รับผิดชอบต่อสังคม
สร้ างสรรค์นวัตกรรม

SLOGAN :มุง่ มัน, สร้ างสรรค์ สูค่ วามเป็ นเลิศ
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บริ ษัท ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน)

.) การเปลี'ยนแปลงและพัฒนาการที'สาํ คัญ
ทศวรรษที' 1 วางรากฐานธุรกิจ (พ.ศ.2518 – พ.ศ.2528)
ทัศนคติของคนไทยเชื,อว่าเสื (อเชิ ต( สําเร็ จรู ปเป็ นเสื (อโหลที,ตัดเย็บไม่ประณี ต ไม่พอดีกับรู ปร่ าง จึงไม่นิยมหาเสื (อผ้ า
สําเร็ จรูปมาสวมใส่ แต่ด้วยเจตนารมณ์ของ คุณบุณยสิทธิn โชควัฒนา ที,จะพัฒนาการแต่งกายของชายไทยในสมัยนัน( จึงได้ ขอ
เป็ นตัวแทนลิขสิทธิnการผลิตและจําหน่ายเสื (อผ้ าแบรนด์ARROW จากสหรัฐอเมริ กา ซึง, เป็ นสินค้ าชันนํ
( าที,มีชื,อเสียงมานับร้ อยปี
และมอบหมายให้ บริ ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน, แนล จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ดแู ลด้ านการขายและการตลาดในประเทศ รวมทัง(
เพื,อให้ การขายมีประสิทธิ ภาพมากยิ,งขึ (น จึงให้ มีพนักงานขาย (AC: Arrow Consult) เป็ นผู้ให้ คําแนะนําและความรู้ ในการ
เลือกสินค้ าและขนาดไซส์ของเสื (อกับลูกค้ า นอกจากนี ( ยังจัดให้ มีห้องลองเสื (อหรื อฟิ ตติ (งรูม(Fitting Room) เพื,อให้ ลกู ค้ ามัน, ใจ
ว่าเมื,อสวมใส่แล้ วจะสมาร์ ทพอดีกบั ตัว
ในด้ านการตลาดได้ คิดสโลแกนสินค้ าชิ (นแรกของแอร์ โรว์ว่า “แอร์ โรว์คือเชิ (ต เชิ (ตคือแอร์ โรว์”เพื,อสร้ างแบรนด์ให้ เป็ นที,
จดจํา พร้ อมกับให้ มีตวั แทนที,จะบอกเล่าคุณภาพของสินค้ าให้ ผ้ ซู ื (อได้ รับรู้ และจดจําได้ โดยเลือกคุณพิชยั วาสนาส่ง ซึ,งเป็ นที,
ยอมรับของผู้ชายทัว, ไปในสมัยนันเป็
( นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ด้วยสโลแกน “แอร์ โรว์ เอกลักษณ์ของเอกบุรุษ”
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2520

พ.ศ.2525
พ.ศ.2526

พ.ศ.2527

- จดทะเบียนจัดตังบริ
( ษัท เมื,อวันที, 23 มิถนุ ายน 2518 ด้ วยทุนจดทะเบียน 3 ล้ านบาท พนักงานจํานวน
75 คน สถานประกอบการตังอยู
( บ่ ริ เวณวัดดอกไม้
- ได้ ขยายไลน์สนิ ค้ าไปยังเครื, องแต่งกายสําหรับผู้ชายประเภทอื,นๆ ได้ แก่ เสื (อโปโล เสื (อยืด กางเกง และ
ชุดนอนภายใต้ แบรนด์แอร์ โรว์ และเมื,อระบบโรงงานผลิตเริ, มเข้ าที, ธนูลกั ษณ์ จึงได้ เสนอตัวที,จะเป็ น
โรงงานผลิ ต เพื, อ ส่ ง ออกสิ น ค้ าแอร์ โ รว์ ก ลับ ไปให้ กั บ เจ้ าของลิ ข สิ ท ธิn ที, ป ระเทศสิ ง คโปร์ และ
สหรัฐอเมริ กา เพื,อจําหน่ายต่อไปยังยุโรปและอเมริ กาใต้
- เป็ นปี ที,กรุ งเทพมหานคร ครบรอบ 200 ปี ธนูลกั ษณ์ ถือฤกษ์ ย้ายที,ทําการมาอยู่ที,ถนนช่องนนทรี บน
พื (นที, 7 ไร่ จวบจนปั จจุบนั มีพื (นที,มากกว่า 20 ไร่
- ผลิตสินค้ าเครื, องหนัง ภายใต้ เครื, องหมายการค้ า “ARROW”
- ผลิตสินค้ าเครื, องหนังภายใต้ เครื, องหมายการค้ า “LOUIS FONTAINE”
- เพิ,มทุนจดทะเบียนเป็ น 6 ล้ านบาทเพื,อขยายกิจการ
- ได้ รับลิขสิทธิnการผลิตและจําหน่ายสินค้ าเครื, องแต่งกายแฟชัน, สุภาพบุรุษ “Guy Laroche” และเครื, อง
แต่งกายแฟชัน, สําหรับเด็ก “absorba”จากประเทศฝรั,งเศส
- เพิ,มทุนจดทะเบียนเป็ น 12 ล้ านบาทเพื,อขยายกิจการ
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ทศวรรษที' 2 ร่ วมทุนต่ อยอดธุรกิจ (พ.ศ. 25): - พ.ศ.2538)
เป็ นการขยายธุรกิจผลิตสินค้ าเครื, องหนังเสื (อผ้ า และวัตถุดิบต้ นนํ (าโดยการร่วมทุนกับบริ ษัทต่างชาติในการจัดตังบริ
( ษัท
ก่อสร้ างโรงงานในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ศรี ราชา และขยายเพิ,มออกไปยังสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ลําพูน และ
กบินทร์ บรุ ี บริ ษัทต่างชาติที,ร่วมลงทุนส่วนใหญ่เป็ นบริ ษัทญี,ปนที
ุ่ ,มีสายสัมพันธ์กนั มานาน ทําให้ บริ ษัทฯได้ เรี ยนรู้เทคโนโลยีใน
การผลิตและบริ หาร พร้ อมกับการพัฒนาบุคลากรเพื,อสัง, สมความรู้ จนสามารถสร้ างความชํานาญในทุกๆ ด้ าน ในปี 2536 เมื,อ
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริ มการส่งออก ทําให้ บริ ษัทหลายแห่งเริ, มตื,นตัวดําเนินการก่อสร้ างโรงงานอุตสาหกรรมเพื,อการส่งออก
แต่ธนูลกั ษณ์ได้ เตรี ยมพร้ อมรองรับนโยบายนี (อยู่แล้ ว และได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนจาก BOI เรี ยกได้ ว่าธนูลกั ษณ์ได้ เติบโต
ก้ าวขึ (นมาเป็ นผู้ผลิตสินค้ าแฟชัน, แนวหน้ าของประเทศไทย และเป็ นผู้สง่ ออกสินค้ าคุณภาพดี ไปจําหน่ายยังประเทศต่างๆ ทัว, โลก
พ.ศ.2529
พ.ศ.2530

พ.ศ.2531
พ.ศ.2532

พ.ศ.2533
พ.ศ.2536

- ผลิตสินค้ าชุดคลุมท้ องแฟชัน, “la femme”
- ผลิตสินค้ าชุดสตรี แฟชัน, ภายใต้ เครื, องหมายการค้ า “MIX SELF”
- เพิ,มทุนจดทะเบียนเป็ น 24 ล้ านบาทและ 30 ล้ านบาทตามลําดับ เพื,อเตรี ยมตัวจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ได้ รับอนุมตั ิให้ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื,อวันที, 21 กรกฎาคม 2530
- ผลิตสินค้ าชุดว่ายนํ (า ชุดชันใน
( และกางเกง ภายใต้ เครื, องหมายการค้ า “Guy Laroche”
- เพิ,มทุนจดทะเบียนเป็ น 45 ล้ านบาทเพื,อขยายกิจการ และ แปลงมูลค่าหุ้นที,ตราไว้ เป็ นหุ้นละ L0 บาท
- ได้ รับความไว้ วางใจจากต่างชาติ ในการร่ วมทุนเพื,อจัดตังบริ
( ษัทในกลุ่ม โดยมีฐานการผลิตที, สวน
อุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ศรี ราชา
- เพิ,มทุนจดทะเบียนเป็ น 60 ล้ านบาทเพื,อขยายกิจการ
- ได้ รับลิขสิทธิnการผลิตและจําหน่ายสินค้ าเครื, องแต่งกายสุภาพบุรุษ “ZAZCH”
- ขยายฐานการผลิตไปที,สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ในจังหวัดลําพูน และ จังหวัดปราจีนบุรี ผลิตสินค้ า
เครื, องหนังและเสื (อผ้ าตามลําดับ โดยได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนจาก BOI

พ.ศ.2537

- แปรสภาพบริ ษัทเป็ น บริ ษัทมหาชนจํากัด

พ.ศ.2538

- ได้ รับลิขสิทธิn การผลิต และจํ าหน่ายสินค้ าเสื (อผ้ าสุภาพสตรี ชัน( สูง และเครื, องหนัง “JEAN-LOUIS
SCHERRER” จากฝรั,งเศส
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ทศวรรษที' 3 บททดสอบความแข็งแกร่ งขององค์ กร (พ.ศ. 2539 - พ.ศ.2548)
วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในปี 2540 ทําให้ คา่ เงินบาทอ่อนค่าลงอย่างมาก ภาคธุรกิจที,ใช้ เงินกู้เป็ นสกุลดอลล่าร์ ต้ อง
ประสบภาวะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี,ยนทันที ซึ,งธนูลกั ษณ์ ก็ไม่ต่างจากธุรกิจอื,นที,ก้ ูเงินดอลล่าร์ มาขยายโรงงาน แม้ จะเป็ น
จํานวนไม่มากนัก แต่ก็ได้ รับผลกระทบเช่นกัน รวมทังด้
( านการขายในประเทศและส่งออกสินค้ าลดลง ค่าเงินบาทที,อ่อนค่าทํา
ให้ สนิ ค้ าไทยในสายตาชาวต่างชาติมีราคาถูกลง คุณบุณยสิทธิn โชควัฒนา มองทุกวิกฤตเป็ นโอกาสจึงได้ จดั งาน SAHAGROUP
EXPORT & TRADE EXHIBITION ขึ (นเป็ นปี แรก มุ่งเน้ นขยายลูกค้ าต่างประเทศเป็ นหลักเพื,อแสดงศักยภาพการผลิตสินค้ า
คุณภาพของเครื อสหพัฒน์ ซึ,งธนูลกั ษณ์ได้ ร่วมออกบูธ ด้ วยประสบการณ์อนั ยาวนานในการส่งออกสินค้ า สายสัมพันธ์ที,แน่น
แฟ้ นกับคู่ค้าในต่างประเทศ กอปรกับความเชื,อมัน, ของลูกค้ าในคุณภาพสินค้ าของธนูลกั ษณ์ ทําให้ ในปี ถัดมายอดส่งออกของ
บริ ษัทฯ ทยานสูงขึ (นร้ อยละ 50 ของยอดขายรวมทังหมด
(
ทําให้ บริ ษัทฯ สามารถผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้ อย่างมัน, คง

พ.ศ.2539
พ.ศ.#$ƒ„

พ.ศ.2542

พ.ศ.2543
พ.ศ.#$ƒƒ
พ.ศ.2545
พ.ศ.2546
พ.ศ.2547

- เพิ,มทุนจดทะเบียนเป็ น 120 ล้ านบาทเพื,อขยายกิจการ
- ริ เริ, มโครงการ Thailand Best ส่งเสริ มให้ ลกู ค้ าต่างประเทศรู้ จกั ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯมากขึน(
ด้ วยการจัดงาน “Sahagroup Export & Trade” ซึง, ยังคงจัดต่อเนื,องเป็ นประจําทุกปี มาจนถึง
ปั จจุบนั
- ได้ รับ ลิ ข สิ ท ธิn ก ารผลิ ต และ จํ าหน่ ายสิ น ค้ าแฟชั,น สุภ าพบุรุ ษ และสุภ าพสตรี ชัน( สูง ภายใต้
เครื, อ งหมายการค้ า “DAKS” จากประเทศอั ง กฤษ และ สิ น ค้ าเครื, อ งแต่ ง กายแฟชั, น
“St.Andrews”
- ออกหุ้นกู้จํานวน 300 ล้ านบาท เพื,อลดการพึง, พาเงินกู้ยืมจากธนาคาร
- ได้ รับลิขสิทธิnการผลิตและจําหน่ายสินค้ าเครื, องแต่งกายแฟชัน, สุภาพบุรุษ “bsc” ซึง, เป็ น
Total Co-ordinated Brand
- ได้ รั บ ลิ ข สิ ท ธิn ก ารผลิ ต และจํา หน่ า ย สิ น ค้ า ชุ ด ชั น( ในบุ รุ ษ ภายใต้ เครื, อ งหมายการค้ า
“ELLE HOMME” จากประเทศฝรั,งเศส
- ผลิตสินค้ าเสื (อผ้ าเด็กแฟชัน, ภายใต้ เครื, องหมายการค้ า “CADEAU”
- ทําการศึกษา ค้ นคว้ า วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบภายใต้ เครื, องหมายการค้ า “Cottazilk” ซึ,งเป็ น
นวัตกรรมแห่งใยผ้ าที,ผสมผสานระหว่างเส้ นใยไหม และ เส้ นใยฝ้าย
- ได้ รับโอนเครื, องหมายการค้ า LOUIS FONTAINE จาก บมจ.ไทยวาโก้
- เปลี,ยนแปลงมูลค่าหุ้นที,ตราไว้ จากหุ้นละ 10 บาท เป็ นหุ้นละ 1 บาท เมื,อวันที, 9 พฤษภาคม 2546
- เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ Cottazilk อย่างเป็ นทางการ ภายใต้ ชื,องาน “ปรากฏการณ์ ครัง( แรกของโลก
โดยภูมิปัญญาไทย ก่อเกิดCottazilk ผ้ าไหมไทยสายพันธุ์ใหม่”
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ทศวรรษที' 4 นวัตกรรมที'ไม่ สินB สุด (พ.ศ. 25C: - พ.ศ.2558)
การแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิตอลทวีความรุนแรงมากยิ,งขึ (น มีการพัฒนากลยุทธ์ ใหม่ๆออกมามากมาย นวัตกรรม
จัดเป็ นกลยุทธ์ หนึ,งที,สําคัญ บริ ษัทฯจึงมุ่งมัน, และส่งเสริ มงานด้ านวิจยั และพัฒนานวัตกรรมโดยมีอตุ สาหกรรมต้ นนํ (าในเครื อ
มาเป็ นคู่พฒ
ั นาเพื,อให้ ได้ วตั ถุดิบที,มีคณ
ุ ภาพสูง มาทดแทนวัตถุดิบเดิมทําให้ สินค้ าที,ผลิตแตกต่างจากคู่แข่งมีความได้ เปรี ยบ
ในการแข่งขันค่อนข้ างสูง
ในปี #$$‰ ได้ รับการรับรองมาตรฐานเครื, องหมาย Smart Fabric เนื (อผ้ าอัจฉริ ยะ ประเภทระบายความชื (นและเหงื,อ
ได้ ดีเพิ,มความสบายเวลาสวมใส่จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ,งทอโดยผลิตภัณฑ์ที,ได้ รับคือ เสื (อเชิ (ต (cool innovation)
BrandGuy Larocheและปี 2557 บริ ษัทฯเป็ นผู้ประกอบการรายแรกที,ได้ รับการรับรองให้ ใช้ เครื, องหมาย Smart Fabric เนื (อผ้ า
อัจฉริ ยะ ประเภท Anti Bacteriaซึง, มีประสิทธิภาพในการต้ านเชื (อแบคทีเรี ย ที,ทําให้ เกิดกลิน, อับได้ มากกว่า 99.9%จากสถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิง, ทอ เนื (อผ้ าดังกล่าวใช้ ในการผลิตสินค้ ากลุม่ ผลิตภัณฑ์เสื (อเชิ (ตสุภาพบุรุษ
พ.ศ.2549
พ.ศ. 2550

พ.ศ.2553

พ.ศ. #$$ƒ

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558

- มีการ Re-brand “ZAZCH” เป็ น “HORNBILL” เพื,อสร้ างกลุม่ ลูกค้ าให้ มากขึ (น
- ผลิตสินค้ าเสื (อผ้ าแฟชัน, สุภาพบุรุษภายใต้ เครื, องหมายการค้ า “Itch”
- ได้ รั บ รางวัล นวัต กรรมยอดเยี, ย มประเภท Product ชื, อ นวัต กรรม “Cottazilk” ในการประกวด
นวัต กรรม Saha Innovation Award 2007 ซึ,งเป็ นนวัต กรรมจากเส้ น ใยฝ้ ายและเส้ น ใหมไทย ที,
บริ ษัทฯ ได้ ร่วมพัฒนาตังแต่
( อตุ สาหกรรมต้ นนํ (า เช่นการสาวไหม การทอ ตกแต่งเป็ นผืนผ้ าแล้ วมา
ตัดเย็บเป็ นเครื, องแต่งกาย
- ผลิตสินค้ า Brand “Sida” ซึ,งเป็ นผลิตภัณฑ์ที,มุ่งเน้ นในการเป็ นมิตรกับสิ,งแวดล้ อม โดยใช้ ผ้าที,ผลิต
จากเส้ นใยฝ้ ายธรรมชาติ ผ สมกั บ เส้ นใยที, พั ฒ นามาจากขวดพลาสติ ก PET (Polyethylene
Terephthalate) ที,ใช้ แล้ ว นํามาหลอมและแปรสภาพเป็ นเส้ นใย ถือว่าเป็ นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที,
ทันสมัยในการนํามาผลิต
- ผลิตสินค้ าชุดสตรี แฟชัน, Brand “camicetta”
- จดทะเบียนเปลีย, นแปลง Brand “SIDA” เป็ น “SRIDA”
- ผลิตสินค้ าชุดสตรี แฟชัน, Brand “BARONESS”
- เปิ ดอาคารโรงงานหลังที, 2 ที,สาขาลําพูน เพื,อขยายกําลังการผลิตสินค้ าเครื, องหนัง
- เปิ ด บริ ษัท ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน) สาขา บางพลี จ.สมุทรปราการ พร้ อมกับลงทุนซื (อเครื, องจักร
ใหม่อนั ทันสมัย เพื,อขยายธุรกิจบริ การซัก อบ รี ด
- ผลิตสินค้ าเสื (อผ้ าบุรุษ และเครื, องหนัง Brand “Morgan Homme”
- จัดตังบริ
( ษัท PT.Trinity Luxtro Apparel ซึ,งเป็ นบริ ษัทร่ วมทุนในประเทศอินโดนีเซีย เพื,อรองรับการ
ขยายธุรกิจในกลุม่ ประเทศ AEC
- ผลิ ต สิ น ค้ าเครื, อ งหนัง Brand “DAZZ” ภายใต้ Concept “Be happy Be bubbly” จํ า หน่ า ยผ่ า น
Websiteและ Facebook
- ตั ง( แต่ วัน ที, 1 มกราคม 2558 บริ ษั ท ไอ.ซี .ซี . อิ น เตอร์ เ นชั, น แนล จํ า กั ด (มหาชน) (บริ ษั ท ใน
เครื อสหพัฒน์) ซึง, เป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้ าของบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับสิทธิในการใช้ เครื, องหมายการค้ า
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ARROW (Licensee) โดยบริ ษัทฯจะอยู่ในฐานะผู้ผลิตภายใต้ เครื, องหมายการค้ าดังกล่าว ซึ,งได้ รับ
ความเห็นชอบจากเจ้ าของสิทธิในเครื, องหมายการค้ านี (
ตลอด4 ทศวรรษที,ผ่านมา บริ ษัทฯมุง่ มัน, ในการประกอบธุรกิจให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื,อง ขณะเดียวกันก็
ให้ ความสําคัญ ในการดูแลสังคม ชุมชน และสิ,งแวดล้ อม มีการพัฒ นากระบวนการผลิต โดยมีการวิเคราะห์ วงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ที,ก่อให้ เกิดคาร์ บอนไดออกไซด์ บริ ษัทฯ ได้ รับใบรับรองฉลากคาร์ บอนฟุตพริ นท์ กับผลิตภัณฑ์เสื (อเชิ (ตแขนยาวสีขาว
Brand ARROW Style AY 630 จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง, ทอ

รางวัลทางสังคม
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2545
พ.ศ. #$ƒ‰
พ.ศ. 2547
พ.ศ. #$ƒ%
พ.ศ. 2550
พ.ศ. #$$L

พ.ศ. 2552

- ใบรับรองการเข้ าร่ วมโครงการตรวจคุ้มครองแรงงานหญิงและเด็ก เพื,อสนับสนุนการส่งออกและการ
ปฏิบตั ิถกู ต้ องตามมาตรฐานคุ้มครองแรงงานหญิง และเด็ก
- เกียรติบตั ร “โครงการโรงงานสีขาว”
- เกียรติบตั ร “การส่งเสริ มการจัดตังที
( ,ปรึกษาแรงงานหญิงในสถานประกอบการ”
- การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001
- เกียรติบตั ร “สถานประกอบการที,ให้ ความร่วมมือในการจัดตังและอบรมที
(
,ปรึกษาแรงงานหญิง”
- โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ รางวัลดีเด่นด้ านแรงงานหญิง เนื,องในวันสตรี สากล ปี 2547
- เกียรติบตั ร “สถานประกอบการดีเด่นด้ านแรงงานหญิง”
- เกียรติบตั รในการดําเนินการสร้ างเสริ มสุขภาพในสถานประกอบการ
- ใบรับรองมาตรฐานการบริ หารจัดการเรื, องเอดส์ ในสถานประกอบการ ระดับเงิน จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน และกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
- เกียรติบตั ร “การผ่านเกณฑ์การจําแนกสถานะสถานประกอบกิจการเพื,อดํารงความเข้ มแข็งในการ
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ
ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อสู้เพื,อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดปราจีนบุรี
- ได้ รับใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2546 ระดับสมบูรณ์
- ใบรับรองมาตรฐานการบริ หารจัดการด้ านเอดส์ และวัณโรคในสถานประกอบการ (บมจ.ธนูลกั ษณ์
สาขากบินทร์ บรุ ี ) ASO-T Thailand แพลทินมั และ ASO Thailand จากกรมสวัสดิการและ คุ้มครอง
แรงงานและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
- ใบรับรองสถานประกอบการเลี (ยงลูกด้ วยนมแม่
- ใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ และเครื, อ งหมาย(ธง) ในการดํ า เนิ น โครงการลดสถิ ติ อุบัติ เหตุในสถาน
ประกอบการที,มีการประสบอันตรายจากการทํางาน จากศูนย์ความปลอดภัยในการทํางานพื (นที, 1
และพื (นที, 4
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พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

- รางวัลสถานประกอบการ (บมจ.ธนูลกั ษณ์ สํานักงานใหญ่) ที,บริ หารจัดการด้ านเอดส์ และวัณโรคใน
สถานประกอบการ ASO T- Thailand ระดับแพลทินมั, จากกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานและ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
- ได้ รับใบประกาศเกียรติคณ
ุ และธงโรงงานสีขาว (บมจ.ธนูลกั ษณ์ สาขากบินทร์ บุรี) เนื,องในโอกาสที,
ดําเนินการป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด ร่วมกับบริ ษัทในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์กบินทร์ บรุ ี
- เกี ย รติ บัต ร “โครงการโรงงานสีขาว” ที, ได้ ดํ าเนิ น การป้ องกัน และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถาน
ประกอบการ (บมจ.ธนูลกั ษณ์ สาขาลําพูน)
- รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้ านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ)”
- ใบรั บรองมาตรฐานการป้ องกัน และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติดในสถานประกอบการบมจ.ธนูล ักษณ์
สํานักงานใหญ่ และ สาขากบินทร์ บรุ ี
- รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้ านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ)” ของ
สํานักงานใหญ่ ติดต่อกันเป็ นปี ที, 2
- รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้ านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับจังหวัด)” สาขา
ลําพูน
- รางวัล “สถานประกอบกิ จการดีเด่นด้ านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน (ระดับ ประเทศ)”
สํานักงานใหญ่ ติดต่อกันเป็ นปี ที, 3
- รางวัล“สถานประกอบกิจการ ดีเด่น ด้ านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ)”
สาขาลําพูน ปี ที, 1
- ประกาศเกี ยรติคุณ สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกี ยรติสมเด็จพระเทพรั ตน์ ราชสุด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี

สภากาชาดไทย
พ.ศ. 2558

- ประกาศเกียรติคณ
ุ จากพระเจ้ าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ ในฐานะเป็ น
หน่วยงานที,สนับสนุนการจัดกิจกรรมรับบริ จาคโลหิต ต่อเนื,อง 3 ปี

กระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

- เกียรติบตั ร “โรงงานน่าอยู่ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ” ในการปรับภูมิทศั น์โรงงานให้ น่าอยู่ และเป็ นมิตร
กับสิง, แวดล้ อม เนื,องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
- ใบรับรองโรงงานสีเขียว (Green Industry) ประเภทอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที, 1 (บมจ.ธนูลกั ษณ์
สาขาลําพูน) โดยมีความมุ่งมัน, ที,จะลดผลกระทบต่อสิง, แวดล้ อม และมีการสื,อสารในองค์กรให้ ทราบ
โดยทัว, กัน
- โล่เกียรติยศในฐานะเป็ นสถานประกอบการที,ดําเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิง, แวดล้ อม
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พ.ศ. 2558

- ได้ รั บ รางวัล เกี ย รติ ย ศ CSR-DIW Award 2015 จากกรมโรงงานอุต สาหกรรม (บมจ.ธนูล ัก ษณ์
สํานักงานใหญ่สาขากบินทร์ บรุ ี และสาขาลําพูน)
- ได้ รับ ใบรั บ รองอุต สาหกรรมสีเขี ย ว ระดับ 2 (Green Industry) ประเภท ดํ า เนิ น กิ จ กรรมเพื, อ ลด
ผลกระทบต่อสิง, แวดล้ อมตามเป้าหมายที,ตงไว้
ั ( (บมจ.ธนูลกั ษณ์ สาขากบินทร์ บรุ ี )

กรุ งเทพมหานคร
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548

- ใบประกาศเกียรติคณ
ุ “สถานประกอบการเข้ มแข็ง” ในการยึดปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านยาเสพติด
- ใบประกาศเกียรติคณ
ุ “สถานที,ทํางาน สะอาด ปลอดภัย ไร้ มลพิษ”
- โล่เกียรติคณ
ุ ในการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็ นสาธารณประโยชน์ จากชมรมผู้สงู อายุเขตยานนาวา

รางวัลทางสินค้ าและผลิตภัณฑ์
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

- ได้ รับการรับรองมาตรฐานเครื, องหมาย Smart Fabric เนื (อผ้ าอัจฉริ ยะ ประเภทระบายความชื (นและ
เหงื, อ ได้ ดี แ ละเพิ, ม ความสบายเวลาสวมใส่โดยผลิต ภัณ ฑ์ ที, ได้ รั บ คื อ เสือ( เชิ ต( (cool innovation)
BrandGuy Larocheจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง, ทอ
- เป็ นผู้ป ระกอบการรายแรกที, ได้ รั บ การรั บ รองให้ ใช้ เครื, อ งหมาย Smart Fabric เนื อ( ผ้ า อัจ ฉริ ย ะ
ประเภท Anti Bacteriaซึ,งมีประสิทธิ ภาพในการต้ านเชื อ( แบคทีเรี ย ที,ทําให้ เกิ ดกลิ,นอับได้ มากกว่า
99.9% จากสถาบันพัฒ นาอุตสาหกรรมสิ,งทอ เนือ( ผ้ าดังกล่าวใช้ ในการผลิตสินค้ ากลุ่มผลิตภัณ ฑ์
เสื (อเชิ (ตสุภาพบุรุษ
- ใบรับรองฉลากคาร์ บอนฟุตพริ นท์ กับผลิตภัณ ฑ์ เสื (อเชิ ต( แขนยาวสีขาว Brand ARROW Style AY
630 จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง, ทอ

มาตรฐานทางด้ านการจัดการ
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2558

- ได้ รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2000สําหรับการออกแบบ การผลิตเสื (อผ้ าและ
เครื, องหนัง จากBureau Veritas
- ได้ รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001 : 2008สําหรับการออกแบบ การผลิตเสื (อผ้ าและ
เครื, องหนัง จากBureau Veritas
- ได้ รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้ านสิ,งแวดล้ อมISO14001 : 2004สําหรับกระบวนการ
ออกแบบและการผลิตเสื (อผ้ าบุรุษ เสื (อผ้ าสตรี เสื (อผ้ าเด็ก และเครื, องหนัง จากBureau Veritas
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บริ ษัท ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน)

1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที' 30 ธันวาคม 2558
บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ (ง จํากัด (มหาชน) (23.517%)
บริ ษัท ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด (13.333%)
บริ ษัท รามศรทวีการ จํากัด (12.442%)
บริ ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน, แนล จํากัด (มหาชน) (11.089%)
นายสําเริ ง มนูญผล (9.285%)

บริ ษัท ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน)

การผลิต

การจําหน่าย

บริ ษัท เอส.แอพพาเรล จํากัด (80%)
ผลิตเสื (อผ้ าสําเร็ จรูป

บริ ษัท เซเลเบรท เว็ลธ จํากัด (87.76%)
จําหน่ายเครื, องแต่งกาย
บริ ษัท ที เชมเบอร์ จํากัด (99.99%)
จําหน่ายชุดไตรจีวร และชุดปฏิ บัติธรรม

บริ ษัทฯ มีบริ ษัทย่อย 3 แห่ง คือ
L.

บริ ษัท เอส. แอพพาเรล จํากัด
• ประกอบธุรกิจด้ านการผลิตเสื (อผ้ าสําเร็จรูป ภายใต้ เครื, องหมายการค้ าของลูกค้ าต่างประเทศ เพื,อส่งออก
ไปยังประเทศญี,ปนุ่
• สํานักงานและโรงงาน ตังอยู
( เ่ ลขที, 4/2 หมูท่ ี, 8 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

2.

บริ ษัท เซเลเบรท เว็ลธ จํากัด
• ประกอบธุรกิจ จําหน่ายสินค้ าเครื, องแต่งกายที,ผลิตโดยบริ ษัท ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน)อาทิ เสื (อผ้ า
สุภาพบุรุษ Erawon เครื, องหนัง lollipops เสื (อผ้ าเด็ก CADEAU
• สํานักงานตังอยู
( เ่ ลขที, 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
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บริ ษัท ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน)

•.

บริ ษัท ที เชมเบอร์ จํากัด
• ประกอบธุรกิจ จําหน่ายชุดไตรจีวร ธรรมรัตน์และชุดปฏิบตั ิธรรม ธรรมศรซึง, ผลิตโดย บริ ษัท ธนูลกั ษณ์
จํากัด (มหาชน)
• สํานักงานตังอยู
( เ่ ลขที, 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

(1) นโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบริ ษัทในกลุม่
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อ ยร่ วมกันพัฒ นาสินค้ า ส่วนการจัดซือ( จัด หาวัต ถุดิ บ วางแผนการผลิต และการสัง, การผลิต
ดําเนินการโดยบริ ษัทฯ
โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุม่ บริษัท
บริ ษัทย่ อ ย

% การถือหุ้นของบริ ษัทฯ

1 บริ ษัท เอส. แอพพาเรล จํากั ด

80

2 บริ ษัท เซเลเบรท เว็ลธ จํากั ด

87.76

จําหน่ายเครื, องแต่งกาย

3 บริ ษัท ที เชมเบอร์ จํากั ด

99.99

จําหน่ายชุดไตรจีวรและชุดปฏิบตั ิธรรม

การประกอบธุรกิจ
ผลิตเสื (อผ้ าสํา เร็ จรู ป

(2) การถือหุ้นไขว้ ระหว่างกัน
บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างการถือหุ้นไขว้ ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ ดงั กล่าวไม่มีลกั ษณะเป็ นการถือหุ้นไขว้ ระหว่างกันที,ขดั
หรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที, ทจ.28/2551 เรื, อง “การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นที,ออกใหม่” ข้ อ 14 ดังนี (
การถือหุ้นไขว้ ระหว่างกัน ณ วันที, 31 ธันวาคม 255%

ชื'อบริษัท
1. กรณีการถือหุ้นเกินกว่ า 50%
(ก) บริษัทอื'นเป็ นผู้ถอื หุ้นในบริษัท เกินกว่ า 50%
บริษัทฯ ต้ องไม่ ถอื หุ้นไขว้ ในบริษัทอื'น
(ข) บริษัทฯเป็ นผู้ถอื หุ้นในบริษัทอื'น เกินกว่ า 50%
บริษัทอื'นต้ องไม่ ถอื หุ้นไขว้ ในบริษัท
1. บริษัท เอส.แอพพาเรล จํากัด
2. บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จํากัด
3. บริษัท ที เชมเบอร์ จํากัด

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี #$$%

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
บริษัท ถือหุ้น
บริษัทอื'นถือหุ้น
บริษัทอื'น
บริษัท
-

-

80
87.76
99.99

-
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ชื'อบริษัท
(ค) บริษัทฯเป็ นผู้ถอื หุ้นเกินกว่ า 50% ในบริษัทอื'น ตังB แต่ 2 บริษัทขึนB ไป

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
บริษัท ถือหุ้น
บริษัทอื'นถือหุ้น
บริษัทอื'น
บริษัท
-

-

-

-

-

-

0.72
3.44

23.517
11.089

19.00

0.03

บริษัทอื'นเหล่ านันB ต้ องไม่ ถอื หุ้นไขว้ ระหว่ างกัน
บริ ษัทย่อยทัง( 3 แห่งตามข้ อ (ข) ไม่ได้ ถือหุ้นไขว้ ระหว่างกัน
2. กรณีการถือหุ้นเกินกว่ า 25% แต่ ไม่ เกินกว่ า 50 %
(ก) บริษัทอื'นเป็ นผู้ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่ า 25% แต่ ไม่ เกินกว่ า 50%
บริษัทฯ ต้ องไม่ ถอื หุ้นไขว้ ในบริษัทอื'นเกินกว่ า 10%
(ข) บริษัทฯ เป็ นผู้ถอื หุ้นในบริษัทอื'นเกินกว่ า 25% แต่ ไม่ เกินกว่ า 50%
บริษัทอื'นต้ องไม่ ถอื หุ้นไขว้ ในบริษัท เกินกว่ า 10%
3. กรณีการถือหุ้นไม่ เกินกว่ า 25%*
(ก) บริษัทอื'นเป็ นผู้ถือหุ้นในบริษัทไม่ เกินกว่ า 25%
บริษัทฯ ต้ องไม่ ถอื หุ้นไขว้ ในบริษัทอื'นเกินกว่ า 25%
* 1. บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ (ง จํากัด (มหาชน)
2. บริ ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน, แนล จํากัด (มหาชน)
(ข) บริษัทฯ เป็ นผู้ถอื หุ้นในบริษัทอื'นไม่ เกินกว่ า 25%
บริษัทอี'นต้ องไม่ ถอื หุ้นไขว้ ในบริษัท เกินกว่ า 25%
* 1. บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จํากัด

หมายเหตุ : * แสดงรายการเฉพาะบริ ษัทที,มกี ารถือหุ้นไขว้ ระหว่างกัน
ความสัมพันธ์กบั กลุม่ ธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริ ษัทฯ มีการทําธุรกรรมกับกลุ่มสิ,งทอ และเครื, องนุ่งห่มในเครื อ บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ (ง จํากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นใหญ่ ตังแต่
( อุตสาหกรรมต้ นนํ (าจนถึงปลายนํ (า ตลอดจนบริ ษัทจัดจําหน่าย ซึ,งช่วยสนับสนุนการทําธุรกิจของบริ ษัทฯ
อย่างครบวงจร ตังแต่
( การจัดหาวัตถุดิบ จนถึงการจัดจําหน่ายสินค้ า
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. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้ าเสื /อผ้ าสําเร็ จรู ปและเครื0 องหนังทังในประเทศและต่
/
างประเทศภายใต้ เครื0 องหมาย
การค้ าสากลที0 บ ริ ษั ทฯ ได้ รับ ลิข สิท ธิ5 และเครื0 องหมายการค้ าของบริ ษั ท ฯ สําหรับ ปี 2558 มี สดั ส่วนการขายในประเทศ :
ต่างประเทศคือ 67 : 33
ตลาดในประเทศนัน/ บริ ษัทฯมีลกู ค้ ารายใหญ่ คือบริ ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชั0นแนล จํากัด (มหาชน) (ICC) เป็ นผู้จัด
จําหน่ายสินค้ าเข้ าห้ างสรรพสินค้ า ส่วนตลาดต่างประเทศบริ ษัทฯ จําหน่ายให้ กบั บริ ษัทจัดจําหน่าย และหรื อบริ ษัทเจ้ าของ
เครื0 องหมายการค้ าในประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริ กา ยุโรป เอเชีย อาเซียน และญี0ปนุ่

2.1 ผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ สามารถจําแนกได้ เป็ น 2 ประเภทดังนี *
เสือ* ผ้ าสําเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์เสื /อผ้ าสําเร็ จรูปของบริ ษัทฯ ครอบคลุมกลุม่ ลูกค้ าทังสุ
/ ภาพบุรุษ สุภาพสตรี และเด็ก ประกอบด้ วยผลิตภัณฑ์
เสื /อเชิ /ต เสื /อยืด กางเกง ยีนส์ สูท แจ็คเก็ต ชุดนอน ชุดชันใน
/ เนคไท ผ้ าเช็ดหน้ า ผ้ าพันคอ ชุดคลุมท้ อง ชุดว่ายนํ /า ชุดออกกําลังกาย
และถุงเท้ าภายใต้ เครื0 องหมายการค้ า ARROW, EXCELLENCY, GETAWAY, COOL, Guy Laroche, Guy GuyLaroche,
DAKS, ELLE HOMME, bsc ex, HORNBILL, ICON, positif, MIX–SELF, la femme, MORGAN และ BARONESS สําหรับ
สุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี ส่วนผลิตภัณ ฑ์ สําหรับเด็กนัน/ บริ ษัทฯ ผลิตและจําหน่ายเสื /อผ้ าสําหรับเด็กแรกเกิด ถึง 8 ขวบ
นอกจากนัน/ ยังมีผ้าอ้ อม เครื0 องนอน รองเท้ า ถุงเท้ า ตุ๊กตา และของใช้ สําหรับเด็กเล็ก ภายใต้ เครื0 องหมายการค้ า absorba
และ CADEAU
เครื.องหนัง
เป็ นผลิตภัณฑ์สําหรับสุภาพบุรุษและสตรี ซึง0 ประกอบด้ วยกระเป๋ าสตางค์ กระเป๋ าถือ และ เข็มขัด ภายใต้ เครื0 องหมาย
ก ารค้ า ARROW, EXCELLENCY, GETAWAY, Guy Laroche, Guy GuyLaroche, JEAN-LOUIS SCHERRER, DAKS,
LOUIS FONTAINE,bsc,MORGANและ lollipops
นอกจากผลิต และจํ าหน่ายผลิตภัณ ฑ์ ภ ายใต้ เครื0 องหมายการค้ าดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษั ทฯยังผลิตผลิตภัณ ฑ์ ต่างๆ
ภายใต้ เครื0 องหมายการค้ าของลูกค้ าต่างประเทศ เพื0อการส่งออก และเป็ นผู้ผลิตชุดยูนิฟอร์ ม ชุดไตรจีวร “ธรรมรัตน์” ชุดปฏิบตั ิ
ธรรม “ธรรมศร” และ Green Living Products ภายใต้ เครื0 องหมายการค้ า “SRIDA” ด้ วย
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โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่ม
แบ่ งโดยบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
แบ่ งโดย
ผลิตภัณฑ์
ดําเนินการโดย

(หน่ วย : ล้ านบาท)
% การ
ถือหุ้น
&€.€€
87.76
••.••

558

%

สินค้ าแฟชั.น บมจ. ธนูลกั ษณ์
1,808.23 87.13
สินค้ าแฟชั.น บจ. เอส. แอพพาเรล
72.17 3.48
สินค้ าแฟชั.น บจ. เซเลเบรท เว็ลธ
160.01 7.71
สินค้ าแฟชั.น บจ. ที เชมเบอร์
34.94 1.68
รวมรายได้ จากการขาย
2,075.35 100.00
แบ่ งโดยแหล่ งรายได้
ล้ านบาท)
ผลิตภัณฑ์
รายได้ จากการขาย
558
%
สินค้ าแฟชั.น ในประเทศ
1,378.06 66.40
สินค้ าแฟชั.น ส่งออก
697.29 33.60
รวมรายได้ จากการขาย
2,075.35 100.00
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯ
บริษัท ธนูลักษณ์ จํากัด (มหาชน)
รายได้ จากการขาย
558
%
- เสือ* ผ้ าสําเร็จรูป
1,160.09 61.08
- เครื.องหนัง
739.28 38.92
รวม
1,899.38 100.00

557

%

556

%

1,906.04 87.73 2,035.94 88.33
77.32 3.56
69.89 3.03
160.13 7.37
166.32 7.22
29.18 1.34
32.65 1.42
2,172.67 100.00 2,304.80 @AA.AA
(หน่ วย :
557
%
556
%
1,425.74 65.62 ‚,525.11 66.17
746.93 34.38
779.69 33.83
2,172.67 100.00 2,304.80 @AA.AA
(หน่ วย : ล้ านบาท)
557
%
556
%
1,223.39 61.82 1,301.43 61.71
755.61 38.18
807.61 38.29
1,979.00 100.00 2,109.04 @AA.AA

. การตลาดและสภาวะการแข่ งขัน
กลยุทธ์ ทางการตลาด
ตลาดในประเทศ
บริ ษัทฯ มีนโยบายการตลาดที0มงุ่ เน้ นการสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ าเป้าหมาย ดังนี /
1)

ด้ านผลิตภัณฑ์ เน้ นการวิจยั และพัฒนาสินค้ าให้ มีคณ
ุ ภาพ ตังแต่
/ การเลือกใช้ วตั ถุดิบ การออกแบบสินค้ า การตัด
เย็บที0พิถีพิถันได้ มาตรฐาน เพื0อสร้ างความพึงพอใจ และตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่างสูงสุด ผ่าน
ทางการทดสอบตลาดและการวิ จัย ผู้บ ริ โภคอย่างสมํ0 าเสมอ โดยในปี ที0 ผ่า นมา บริ ษั ท ฯ ได้ นํ า เสนอสิน ค้ า
นวัตกรรมใหม่อาทิ
• นวัตกรรม Extra Dry สําหรับสินค้ าเสื /อเชิ /ตภายใต้ แบรนด์ Guy Laroche เป็ นนวัตกรรมที0จะช่วยกระจาย
ความชื /น บนเนื /อผ้ าให้ ระเหยออกได้ อย่างรวดเร็ ว เหมาะสําหรับการสวมใส่ในสภาพอากาศร้ อนชื /น สวมใส่
แล้ วรู้สกึ แห้ งสบาย ไม่ร้ ูสกึ เหนอะหนะ
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• นวัต กรรมANTI BACTERIA สํา หรั บ สิ น ค้ า เสือ/ ยื ด ภายใต้ แ บรนด์ Guy Laroche เป็ นนวัต กรรมในการ
ป้องกันเชื /อแบคทีเรี ยบนเนื /อผ้ า เนื0องจากประเทศไทยมีสภาพอากาศร้ อนชื /น เชื /อแบคทีเรี ยเกิดกับเนื /อผ้ าได้
ง่าย ทําให้ เนื /อผ้ ามีกลิน0 ไม่พงึ ประสงค์
• เสื อ/ เชิ ต/ แอร์ โ รว์ ได้ นํ า เสนอ “ARROW WRINKLE FREE...NO IRON หล่ อ ...ไม่ ต้ องรี ด ” เสื อ/ เชิ ต/ ที0 ไ ม่
จําเป็ นต้ องรี ดเลย เพียง ซัก สะบัด ตาก ใส่ได้ เลย ช่วยประหยัดเวลาในการดูแล ทําให้ มีเวลาในการทําสิง0 ที0
คุณรักได้ มากขึ /น และยังประหยัดพลังงานไฟฟ้ าในการรี ดผ้ า
2) ด้ านราคา บริ ษัทฯ ใช้ นโยบายการตังราคาให้
/
สอดคล้ องกับคุณภาพและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการขยาย
ฐานราคาสินค้ าให้ ครอบคลุมกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย ทังสิ
/ นค้ าในระดับราคาสูง (Premium) สําหรับ International
Brand ลงไปถึ ง ระดับ ราคากลาง – ล่า ง (Medium - Low) สํา หรั บ House or Private Label Brand เพื0 อ ให้
ลูกค้ าได้ รับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ และการบริ การที0ได้ รับเหมาะสมกับราคาที0ต้องจ่าย
3) ด้ านการจัดจําหน่ าย บริ ษัทฯ และผู้จดั จําหน่ายได้ ร่วมมือกัน ในการเพิ0มพูนความรู้ ทงด้
ั / านผลิตภัณฑ์และบริ การ
ให้ แก่พนักงานขาย ซึง0 ลูกค้ าจะได้ รับความพึงพอใจในคําแนะนําของพนักงานขาย รวมทังการตกแต่
/
งหน้ าร้ าน
(Visual Merchandising Display) เพื0อนําเสนอผลิตภัณ ฑ์ ที0สวยงาม และสื0อสารแนวคิดของผลิตภัณ ฑ์ ไปสู่
ลูก ค้ าได้ ชั ด เจน นอกจากนี / บริ ษั ท ฯ ได้ นํ า ระบบการจั ด การด้ านสารสนเทศ QRMS (Quick Response
Marketing /Merchandising System) มาใช้ ในการวางแผนการตลาด ให้ ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค
พัฒนาระบบการส่งมอบสินค้ าให้ มีประสิทธิภาพ กระจายสินค้ าถึงมือผู้บริ โภคอย่างรวดเร็ ว
4) ด้ านการส่ งเสริ มการขาย เน้ นการทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื0อเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ ของตราสินค้ า แนะนํา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านสื0อต่างๆ อาทิ เช่น การโฆษณาในโทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ อินเตอร์ เน็ท แค็ตตาล็อก
โบชัวร์ ออนไลน์ และการจัดแสดงแฟชัน0 โชว์
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย บริ ษัทฯ ผลิตสินค้ าเพื0อจําหน่ายให้ กบั ผู้บริ โภคหลายกลุม่ โดยกําหนด Concept สินค้ าในหลายๆ
Brand แยกกันไปตามกลุม่ ของผู้บริ โภค อาทิ กลุม่ นักธุรกิจ กลุม่ วัยรุ่น และอื0นๆ
การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
1.
2.
3.
4.

บริ ษัทฯ แต่งตังผู
/ ้ จดั จําหน่ายเพื0อกระจายสินค้ าเข้ าห้ างสรรพสินค้ าหรื อ Modern Trade
จัดจําหน่ายผ่านช่องทาง Online
จําหน่ายสินค้ าผ่าน Factory Outlet
ขายตรงให้ ลกู ค้ าโดยรับจ้ างตัดชุดยูนิฟอร์ ม ให้ แก่บริ ษัทเอกชน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ

ตลาดต่ างประเทศ
1)

ด้ านผลิตภัณฑ์ เน้ นการทําสินค้ าที0มีคุณภาพสูง และพัฒนารู ปแบบสินค้ าให้ มีความสวยงาม ทันต่อกระแส
แฟชัน0 ที0เปลีย0 นแปลงอย่างรวดเร็ วเพื0อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
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ด้ านราคา บริ ษัทฯ ใช้ นโยบายการตังราคาสิ
/
นค้ าให้ สามารถแข่งขันได้ ในตลาดระดับเดียวกัน มีความเหมาะสม
กับคุณภาพสินค้ า
3) ด้ านการส่ งเสริ มการขาย บริ ษัทฯใช้ การตลาดเชิงรุก โดยร่วมกับบริ ษัทในเครื อสหพัฒน์ จัดงาน Saha Group
Fair Trade : Export : Exhibition เป็ นประจําทุกปี โดยเชิญคู่ค้าทังในประเทศและต่
/
างประเทศเข้ าร่วมชมงาน
ในปี ที0ผ่านมามีคู่ค้าจากในประเทศ และต่างประเทศ เข้ าชมงานเป็ นจํ านวนมาก นอกจากนี / บริ ษัทฯ ยังเข้ า
ร่วมงานแสดงสินค้ ากับกรมส่งเสริ มการส่งออก อาทิงาน BIFF & BILF (Bangkok International Fashion Fair
& Bangkok International Leather Fair)และการจัดแสดงสินค้ าในลักษณะ “IN HOUSE EXHIBITION“ ปี ละ 2
ครัง/ เพื0อให้ คคู่ ้ าได้ ชมและสัง0 ซื /อสินค้ าสําหรับฤดูกาลใหม่
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย เป็ นบริ ษัทจัดจําหน่าย และหรื อบริ ษัทเจ้ าของเครื0 องหมายการค้ า ในประเทศ สหรัฐอเมริ กา ยุโรป
เอเชีย อาเซียน และญี0ปนุ่
2)

แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
อุตสาหกรรมสิง0 ทอและเครื0 องนุ่งห่มช่วง 8 เดือนแรกปี นี / ส่งออกเครื0 องนุง่ ห่มไทยติดลบ 8% แต่ไตรมาสสุดท้ ายของปี คํา
สัง0 ซื /อเพิ0มขึ /นและตัวเลขส่งออกกระเตื /องเป็ นบวก เพราะเป็ นช่วงฤดูขายของอุตสาหกรรม ทําให้ ทงปี
ั / 2558 ติดลบลดลงเหลือ
5-6% ปั จจุบนั ยอดเครื0 องนุง่ ห่มส่งออกไปยังประเทศเพื0อนบ้ านเพิ0มขึ /นชดเชยยอดส่งออกไปสหรัฐอเมริ กาและยุโรปที0ปรับลดลง
ขณะที0การส่งออกไปญี0ปนทรงตั
ุ่
ว
ส่วนตลาดในประเทศจะได้ รับผลดีจากการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศของรัฐบาลผ่านมาตรการต่างๆ พร้ อมกันนี /สถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ0งทอยังให้ ผ้ ูประกอบการเห็นความสําคัญตลาดในประเทศเพิ0มขึ /นด้ วย โดยส่งเสริ มให้ ผ้ ูประกอบการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที0ใช้ วตั ถุดิบภายในประเทศ ซึง0 บางสินค้ ามีความก้ าวหน้ ามาก ในช่วงที0ผา่ นมาผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมสิ0ง
ทอและเครื0 องนุ่งห่มบางรายร่วมมือกับบริ ษัทข้ ามชาติพฒ
ั นาเสื /อผ้ าระดับสูงที0การผลิตที0ประณีต มีราคาสูงขึ /นในประเทศไทย
เช่น เสื /อผ้ าทีมฟุตบอลดังระดับโลกหลายทีมเป็ นต้ น
สําหรับยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื0อนอุตสาหกรรมสิ0งทอนัน/ มีการกําหนดเป็ นแผนระยะยาว 15 ปี ตังแต่
/ ปี $%%• ถึงปี
2573 เพื0อให้ สอดคล้ องกับแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยแบ่งเป็ นเป้าหมาย 3 ระยะ คือ
ระยะที0 1 ในปี $%%• จัดตังให้
/ ไทยเป็ นศูนย์กลางของภูมิภาคด้ านการค้ า การจัดหาสิ0งทอแฟชัน0 (Sourcing and Trade
from Thailand) เป็ นการขยายขอบเขตอุตสาหกรรมสูผ่ ้ ูประกอบการระดับภูมิภาค (ASEAN Business) เพื0อลดอุปสรรคทาง
การค้ าให้ เป็ นศูนย์กลางการทําธุรกิจของอาเซียน
ระยะที0 2 ปี $%•Ž จัดตังให้
/ ไทยเป็ นศูนย์รวมการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ระดับโลก (Design and
Development Solution for International Brands) เนื0องจากมีความพร้ อมในด้ านสาธารณูปโภคและบุคลากรที0เหมาะสมใน
การตังเป็
/ นสํานักงานใหญ่และสํานักงานภูมิภาค ตลอดจนมีการจัดจําหน่ายสินค้ าต่างๆ ผ่านไทยไปยังภูมิภาคเอเชีย อาเซียน
และเอเชียใต้
และระยะที0 3 ปี 2573 ผลักดันให้ ไทยเป็ นผู้นําวัฒ นธรรมแฟชั0น และการออกแบบสิ0งทอของโลก (Global Fashion
Culture Influence) โดยการนําทุนวัฒนธรรมร่ วมสมัยที0มีความเข้ มแข็ง บูรณาการร่ วมกับอุตสาหกรรมที0เกี0ยวข้ อง ซึ0งจะต้ อง
พัฒนาตําแหน่งทางการตลาด สร้ างเวทีการออกแบบและการค้ าระดับโลกในประเทศไทย โดยใช้ ความช่วยเหลือทางด้ าน
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วิชาการนําการค้ าการลงทุน การผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ0งทอและเครื0 องนุ่งห่มไทยเป็ นมาตรฐานอ้ างอิงระดับภูมิภาค
บูรณาการทุนวัฒนธรรมร่ วมสมัยด้ านแฟชัน0 และสิ0งทอ กับผลิตภัณฑ์และบริ การวัฒนธรรมที0เกี0ยวข้ อง อาทิ อาหาร กีฬา ภาพยนตร์
และอื0นๆ ไปยังประเทศในอาเซียน รวมถึงจัดตังให้
/ มีงานแสดงสินค้ าที0สาํ คัญของโลกในไทย (World Class Market Place)
ศักยภาพในการแข่ งขัน
บริ ษัทฯ มีความเชื0อมัน0 ว่า บริ ษัทฯ ยังคงมีศกั ยภาพในการแข่งขัน โดยพิจารณาจากปั จจัยดังต่อไปนี /
1. บริ ษั ท ฯ มี ผ้ ูจั ด จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า ซึ0 ง มี ค วามแข็ ง แกร่ ง ด้ านการขาย การตลาด และมี ค วามสัม พัน ธ์ ที0 ดี กั บ
ห้ างสรรพสินค้ า
2. บริ ษั ทฯ มี ผลิตภัณ ฑ์ ที0 เป็ น Leader Brand ทัง/ ตลาดในประเทศและต่ างประเทศ เช่ น ARROW, Guy Laroche,
DAKS, ELLE HOMME และ absorba เป็ นต้ น
3. บริ ษัทฯ มีพนั ธมิตรทางการค้ าทังในประเทศและต่
/
างประเทศ ที0จะสนับสนุนการทําธุรกิจหลักของบริ ษัทฯในด้ าน
ต่างๆ ทังวั
/ ตถุดิบ เทคนิคและเทคโนโลยีการผลิต ข้ อมูลข่าวสาร และแนวโน้ มแฟชัน0 ที0เปลีย0 นแปลงไป
4. บริ ษัทฯมีหน่วยงานวิจัยและพัฒ นาคุณภาพวัตถุดิบและสินค้ า ที0จะพัฒนารู ปแบบของสินค้ าและวัตถุดิบให้
ทันสมัยและมีคณ
ุ ภาพสูง ตามความต้ องการของตลาดอยูเ่ สมอ
5. บริ ษัทฯ ได้ ติดตังระบบคุ
/
ณภาพมาตรฐานสากล ISO9001พร้ อมกับมีคณะทํางานตรวจติดตามภายในอย่าง
ต่อเนื0อง ทําให้ เชื0อมัน0 ได้ วา่ สินค้ าของบริ ษัทฯ มีคณ
ุ ภาพ
•. บริ ษัทฯ ได้ ติดตังระบบการบริ
/
หารจัดการสิ0งแวดล้ อม ISO14001 พร้ อมกับมีคณะทํางานตรวจติดตามภายใน
ทําให้ มั0นใจได้ ว่าการบริ หารจัดการด้ านสิ0งแวดล้ อมได้ ดําเนินการตามมาตรฐานอย่างต่อเนื0อง
7. บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของมาตรฐานแรงงานไทย ส่งผลให้ พนักงานมีขวัญและกําลังใจในการทํางานที0ดี
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สิทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษั ท ฯ ได้ รับ การส่งเสริ ม การลงทุน ตามพระราชบัญ ญัติส่ง เสริ ม การลงทุน พ.ศ. 2520 โดยได้ รั บ สิท ธิ พิเ ศษบาง
รายการซึง0 รายละเอียดปรากฏตามตารางข้ างล่างนี /
1. บัตรส่งเสริ มเลขที0
2. วันที0ตามบัตรส่งเสริ ม
3. วันที0เริ0 มมีรายได้
4. ประเภทกิจการที0ได้ รับการส่งเสริ ม

5. สิทธิและประโยชน์สําคัญที0ได้ รับการส่งเสริ ม
5.1 ได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลสําหรับกําไรสุทธิ
ที0ได้ จากการประกอบกิจการที0ได้ รับการส่งเสริ ม
นับแต่วนั ที0เริ0 มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
5.2 ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนําเงินปั นผลจากกิจการที0
ได้ รับส่งเสริ มซึง0 ได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คล
ตามข้ อ 5.1 ไปรวมคํานวณเพื0อเสียภาษีเงินได้
5.3 ได้ รับลดหย่อนภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลสําหรับกําไร
สุทธิที0ได้ รับจากการลงทุนในอัตราร้ อยละ 50
ของอัตราปกตินบั จากวันที0พ้นกําหนดระยะเวลา
ยกเว้ นภาษีเงินได้
5.4 ได้ รับลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค
(ค่าไฟฟ้า นํ /าประปา ขนส่ง) เป็ น 2 เท่า
ของค่าใช้ จ่ายประจําปี
5.5 ได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลไม่เกิน
(ปรับเปลี0ยนตามจํานวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่า
ที0ดนิ และทุนหมุนเวียน)

1329(1)/2544 1604(2)/2550 1627(2)/2554 1628(2)/2554
2/5/44
18/6/50
31/5/54
31/5/54
1/2/46
1/10/50
4/5/54
2/9/54
กิจการผลิต
การผลิต
กิจการผลิต
การผลิต
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
สิ0งทอ
สิ0งทอ
หรื อชิ /นส่วน หนังสัตว์หรื อ หรื อชิ /นส่วน หนังสัตว์หรื อ
หนังเทียม
หนังเทียม
8 ปี
(หมดอายุ
31/1/54)
8 ปี
(หมดอายุ
31/1/54)
5 ปี

8 ปี
(หมดอายุ
31/12/54)
8 ปี
(หมดอายุ
31/12/54)
5 ปี

8 ปี

8 ปี

8 ปี

8 ปี

5 ปี

5 ปี

10 ปี
(หมดอายุ
31/1/56)
-

10 ปี

10 ปี

10 ปี

25.85 ล้ านบาท 40.98 ล้ านบาท 67.60 ล้ านบาท

ในฐานะที0เป็ นกิจการที0ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน บริ ษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ิตามเงื0อนไขและข้ อกําหนดต่าง ๆ เกี0ยวกับการ
ส่งเสริ มการลงทุนโดยเคร่งครัด
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บริ ษัท ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน)

.H การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษัทฯ จัดหาผลิตภัณฑ์จากการผลิตภายในบริ ษัทฯ เองเกือบทังสิ
/ /น จะมีเพียงบางส่วนที0บริ ษัทฯ จัดหาจากภายนอก
ซึ0งอยู่ภายใต้ การควบคุมคุณภาพของบริ ษัทฯ ทังนี
/ /บริ ษัทฯ ใช้ เทคโนโลยีควบคู่กบั การใช้ กําลังคนที0มีทกั ษะฝี มือในการผลิต
เพื0อให้ ได้ สนิ ค้ าที0มีคณ
ุ ภาพรวมถึงการใช้ ระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001
จํานวนโรงงานทีต0 งของบริ
ั/
ษัทและกําลังการผลิต
ดําเนินการโดย
บริ ษัทธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษัทย่อย
บริ ษัท เอส.แอพพาเรล จํากัด

ที0ตงโรงงาน
ั/

ประเภทกิจการ

กําลังการผลิตรวม (ชิ /น) ต่อปี

129/1 ถนนช่องนนทรี
แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวากรุงเทพฯ

เสื /อผ้ า
เครื0 องหนัง

1,099,200
‘•€,€€€

99/3 หมูท่ ี0 % สวนอุตสาหกรรม
เครื อสหพัฒน์-ลําพูนต.ป่ าสัก
อ.เมืองลําพูนจ.ลําพูน

เครื0 องหนัง

‚,€‘$,€€€

125 หมูท่ ี0 5 สวนอุตสาหกรรม
เครื อสหพัฒน์-กบินทร์ บรุ ี
ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี
อ.กบินทร์ บรุ ี จ.ปราจีนบุรี

เสื /อผ้ า

‚,ŽŽ€,€€€

Ž/$ หมูท่ ี0 & ถนนบางนา-ตราด
กม. ‚& ต.บางโฉลง อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ

เสื /อผ้ า

Ž$€,€€€

รวม

Ž,‘%‚,$€€

กําลังการผลิตและปริ มาณการผลิตต่อปี จําแนกตามผลิตภัณฑ์

กําลังการผลิตเต็มที.
เสือ* ผ้ าสําเร็ จรู ป
เครื. องหนัง
รวม
ปริ มาณการผลิตจริ ง
เสื /อผ้ าสําเร็ จรูป
เครื0 องหนัง
รวม
การใช้ กําลังการผลิต(%)
อัตราการเพิ0มของปริ มาณการผลิต (%)

(หน่วย : ชิ /น)

บริษัทย่ อย
ปี $%%& ปี $%%“ ปี $%%•

บริษัท ธนูลักษณ์ จํากัด (มหาชน)
ปี $%%&
ปี 2557
ปี $%%•

Ž$€,€€€
J A,AAA

Ž$€,€€€
J A,AAA

Ž$€,000
420,000

$,%‘•,$€€
‚,‘•$,€€€
H,KH@, AA

$,%‘•,$€€
‚,‘•$,€€€
H,KH@, AA

3,750,000
1,680,000
5,430,000

338,160
338,160
80.51
(8.49)

‘••,%Ž€
369,540
87.98
5.32

350,867
350,867
85.83
(31.86)

2,266,145
1,094,782
3,360,927
85.49
(0.99)

2,239,149
1,155,433
3,394,582
86.35
(10.56)

2,563,023
1,232,162
3,795,185
69.89
(15.53)
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การจัดหาวัตถุดบิ และสัดส่ วนการซือ* วัตถุดบิ
วัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัทฯ คือ ผ้ าทอสําเร็ จรูป ผ้ าถักสําเร็ จรูป และหนังที0ฟอกย้ อมสําเร็จรูปแล้ ว ส่วนวัตถุดิบ
รอง ได้ แก่ ด้ ายเย็บ กระดุม ซิป วัตถุดิบชิน/ ส่วนที0ใช้ ประกอบเสื /อผ้ าสําเร็ จรู ป ชิน/ ส่วนโลหะจําพวก หัวเข็มขัด ห่วง โลโก้
ชิ /นส่วนที0ใช้ ประกอบผลิตภัณฑ์เครื0 องหนัง และวัตถุดิบทีใ0 ช้ เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์เช่น ถุง ป้าย กระดาษ กล่อง เป็ นต้ น การจัดซื /อ
จัดหาวัตถุดิบเหล่านี / เป็ นการจัดซื /อจากแหล่งภายในประเทศ 70 % และนําเข้ าจากต่างประเทศ 30% โดยนําเข้ าจากประเทศ
ประเทศอิตาลี ฝรั0งเศส ออสเตรเลีย อเมริ กา จีน ฮ่องกง ญี0ปนุ่ และเกาหลี เป็ นต้ น การจัดซื /อภายในประเทศเป็ นการซื /อจาก
ผู้ผลิตรายใหญ่ ซึง0 มีระบบการบริ หารงานและระบบการควบคุมการผลิตที0มีมาตรฐาน นอกจากนี /บริ ษัทฯ ได้ ร่วมลงทุนกับ
บริ ษัทผู้ผลิตรายใหญ่เพื0อจัดตังโรงงานผลิ
/
ตและพัฒนาวัตถุดิบในเมืองไทย เช่น บจ.ไทยชิกิโบ ผลิตเส้ นด้ ายสําหรับทอผ้ า บจ.
เอราวัณสิง0 ทอ ผลิตเส้ นด้ ายและทอผ้ าผืน บจ.เอส.เอส. ดี. ซี. (ไทเกอร์ เท็กซ์) ฟอกย้ อมและฟิ นิชชิ0งผ้ าผืน บจ.ไทยกุลแช่ ผลิต
ผ้ ายืด บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ ผลิตผ้ ายืด ลูกไม้ ยางยืด บจ.ไทยสเตเฟล็กซ์ ผลิตผ้ าทําซับใน บจ.ไทยแน็กซิส ผลิตป้ายทอตรา
สินค้ า บจ.ฟูจิกซ์ อินเตอร์ เนชัน0 แนล ผลิตเส้ นด้ ายเย็บ ที0มคี ณ
ุ ภาพมาตรฐานญี0ปนุ่ เป็ นต้ น เพื0อการเสริ มสร้ างศักยภาพในการ
แข่งขันและการพัฒนาสินค้ าอย่างต่อเนื0อง ทังนี
/ /บริ ษัทฯ ได้ มีระบบการควบคุมและประเมินผล Supplier และ Sub-contractor
ตามระบบ ISO9001 เพื0อควบคุมให้ การผลิตและการใช้ แรงงานเป็ นไปตามมาตรฐานสากล รวมทังการเลื
/
อกคูค่ ้ าที0ดาํ เนินธุรกิจ
อย่างมีจริ ยธรรม ปฏิบตั ิตามกฎหมาย คํานึงถึงผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ใส่ใจสิง0 แวดล้ อม และร่วมต่อต้ าน
การคอร์ รัปชัน0
สําหรับความเสี0ยงเรื0 องการเปลีย0 นแปลงด้ านราคาของวัตถุดิบ โดยเฉพาะราคาฝ้ ายในตลาดโลกนัน/ ในปี $%%& ราคา
มีการเปลี0ยนแปลงเล็กน้ อย แต่ด้วยศักยภาพของกลุม่ ต้ นนํ /าของในเครื อ ทําให้ สามารถควบคุมราคาผ้ าและวัตถุดิบ ให้ อยู่ใน
ระดับ ปกติ ไว้ ได้ และทางบริ ษั ท ฯ ยังได้ มี ก ารวางแผนระบบการสัง0 ซือ/ อย่างรั ด กุม และโปร่ งใส จึ งมีผ ลกระทบไม่ม ากนัก
ขณะเดียวกันบริ ษัทฯ ได้ มีการวิจยั และพัฒนาวัตถุดิบอย่างต่อเนื0อง เช่นการพัฒนานวัตกรรมเนื /อผ้ าใหม่ การพัฒนาวัตถุดิบ
ใหม่หรื อทดแทนวัตถุดิบเดิม การพัฒนาเทคนิคในการผลิต การควบคุมและทดสอบคุณภาพวัตถุดบิ ก่อนเข้ าสูก่ ระบวนการผลิต
ทําให้ งานจัดซื /อจัดหาสามารถบริ หารจัดการต้ นทุนและควบคุมสต็อกวัตถุดิบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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. ปั จจัยความเสียง
คณะกรรมการบริ หารความเสีย* งมีหน้ าที*กํากับดูแลการบริ หารความเสี*ยงขององค์กรตามกรอบความเสี*ยง โดยจัดให้ มี
การประชุมทุกไตรมาส มีการกําหนดนโยบายการบริ หารความเสี*ยง มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี*ยงจากปั จจัยภายใน
และภายนอกที*จะส่งผลกระทบต่อบริ ษัทฯ มีการกําหนดกระบวนการบริ หารความเสีย* ง และแผนปฏิบตั ิการเพื*อลดความเสี*ยง
การติดตามผลการจัดการความเสีย* งอย่างต่อเนื*อง ตลอดจนการรายงานความคืบหน้ าต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจําทุก
ไตรมาส ซึง* ความเสีย* งที*มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สรุปได้ ดงั นี :
1.

การบริหารช่ องทางการจัดจําหน่ าย

บริ ษั ท ฯประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต สิ น ค้ า เสื อ: ผ้ า สํา เร็ จ รู ป และเครื* อ งหนัง มี ย อดสั*ง ซื อ: สิ น ค้ า เกิ น กว่ า ร้ อยละ 50 ของ
ยอดขายบริ ษั ท ฯ จากคู่ ค้ า หลัก และเป็ นผู้ จ ัด จํา หน่ า ยสิ น ค้ า ผ่ า นช่ อ งทางห้ า งสรรพสิ น ค้ า กรณี คู่ ค้ า รายดัง กล่า ว
ได้ รั บ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จ การเมื อ ง การแข่งขัน หรื อปั จจัยอื*นๆ อาจส่งผลให้ บริ ษัทฯ มียอดสัง* ซื :อสินค้ าลดลง
จึงมีแผนปฏิบตั ิการ (Action plan)ดังนี :
1.1 ร่ วมกับคู่ค้าเพิ*มช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้ าผ่านช่องทางอื*นๆ อาทิ TV Shopping และ การขายผ่านช่อง
ทางการออนไลน์ โดยเน้ นการพัฒนาสินค้ ารูปแบบ คุณภาพและราคาให้ ตรงตามความต้ องการของกลุม่ เป้าหมายในแต่ละช่องทาง
1.2 ผลิตสินค้ าที*เป็ นเครื* องหมายการค้ าของตัวเอง (House Brand) ขายให้ กบั ผู้บริ โภคโดยตรง โดยมีร้านค้ าของ
ตนเอง และจําหน่ายผ่าน Factory Outlet รวมถึงการให้ บริ การพิเศษรับออกแบบและผลิตชุด Uniform เพื*อเป็ นการเพิ*มช่อง
ทางการจําหน่ายสินค้ าอีกช่องทางหนึง*
2.

การสํารวจพฤติกรรมของผู้บริโภคทีเปลียนแปลง

ปั จจุบนั พฤติกรรมผู้บริ โภคเปลีย* นแปลงมาก ทําให้ มีความจงรักภักดีตอ่ แบรนด์สนิ ค้ าน้ อยลง จากปั จจัยแวดล้ อมต่างๆ
การสือ* สารที*แปลกใหม่และรวดเร็ ว รวมถึงธุรกิจและบริ การที*เข้ ามามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ จ่ายของผู้บริ โภคตามกระแสนิยม
เกิดความพิถีพิถนั ในการจับจ่ายใช้ สอยมากขึ :น ส่งผลให้ เกิดสภาวะการแข่งขันรุ นแรงมากขึ :น จึงมีแผนปฏิบตั ิการ (Action plan) ดังนี :
2.1 ร่วมกับคู่ค้าจัดทําแบบสํารวจพฤติกรรมผู้บริ โภค และจัด Focus group โดยเชิญกลุม่ ลูกค้ าเข้ ามาร่วมสัมมนา
กลุม่ ย่อย เพื*อสํารวจความคิดเห็นของกลุม่ ลูกค้ า ระดับความชื*นชอบ รวมถึงความต้ องการต่างๆ ทังก่
: อนการผลิตสินค้ าและ
หลังการจําหน่ายสินค้ า เพื*อนําข้ อมูลดังกล่าวมาพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ให้ สามารถตอบสนองความต้ องการ และ
สอดคล้ องกับพฤติกรรมของผู้บริ โภคในทุกช่วงวัย ทุกไลฟ์ สไตล์ ทังด้
: านฟั งก์ชนั* และแฟชัน* เน้ นพื :นฐานสินค้ าที*ดีมีคณ
ุ ภาพ
2.2 ให้ ความสําคัญกับความพึงพอใจของลูกค้ า จึงมุ่งสร้ างนวัตกรรมใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการสํารวจพฤติกรรมและ
ความต้ องการของผู้บริ โภคอย่างสมํ*าเสมอ เพื*อพัฒนาและผลิตสินค้ าให้ ตรงกับความต้ องการของผู้บริ โภค
3.

การบริหารจัดการอัตราแลกเปลียน

เนื*องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย* นเงินตราต่างประเทศ คณะทํางานบริ หารความเสีย* งได้ จดั ทํานโยบายบริ หาร
ความเสีย* งจากอัตราแลกเปลีย* น ดังนี :

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี $%%&

20

บริ ษัท ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน)
3.1 การรับชําระเงินค่าสินค้ าเป็ นเงินตราต่างประเทศหลายสกุล เพื*อกระจายความเสี*ยง ในกรณีที*บริ ษัทฯ มีการซื :อ
วัตถุดิบจากต่างประเทศ และการขายสินค้ าไปต่างประเทศในสกุลเงินเดียวกัน ก็จะใช้ การบริ หารความสมดุลระหว่างเงินรับเข้ า
และจ่ายออก ซึง* เป็ นการป้องกันความเสีย* งตามธรรมชาติ (Natural hedge)
3.2 การใช้ เครื* องมือทางการเงินเพื*อป้องกันความเสีย* ง โดยทําสัญญาซื :อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า Forward
contract ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ติดตามข้ อมูลข่าวสารสถานการณ์ ค่าเงินอย่างใกล้ ชิดเพื*อทราบทิศทางและ
บริ หารจัดการความเสีย* งดังกล่าว
4.

การนําเงินลงทุนในตลาดเงิน

บริ ษัทฯ มีการนําเงินไปลงทุนในตลาดเงิน อาทิ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เงินฝากธนาคารพาณิ ชย์หรื อ
ธนาคารเฉพาะกิจ หุ้นกู้เอกชนและตราสารแห่งหนี : รวมถึงหน่วยลงทุนกองทุนรวม เพื*อให้ การบริ หารจัดการเงินลงทุนของบริ ษัทฯ มี
ระดับความเสี*ยงและผลตอบแทนเป็ นไปตามเป้าหมาย (Target Risk-return Profile) โดยจัดให้ มีคณะกรรมการจัดการลงทุน
(Asset-liability Management Committee) เพื*อกําหนดเกณฑ์ การลงทุน และทําหน้ าที*บริ หารเงินลงทุน รวมถึงดูแลสภาพ
คล่องของบริ ษัทฯ ตามเกณฑ์ที*กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.

การบริหารทรัพยากรบุคลให้ มีศักยภาพรองรับการแข่ งขัน

บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญด้ านการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ สอดคล้ องกับทิศทางการเติบโตขององค์กร
และมีความพร้ อมต่อกระแสการเปลี*ยนแปลงทังภายในและภายนอกอย่
:
างต่อเนื*อง ปั จจุบนั อุตสาหกรรมสิ*งทอประสบภาวะขาด
แคลนบุคลากรด้ านสิง* ทอ จึงได้ มีการจัดทําแผนการบริ หารความเสีย* งด้ านการจัดการทรัพยากรบุคคลกล่าวคือ
5.1 สรรหาและคัดเลือกบุคลากรในตําแหน่งที*มีความสําคัญเพื*อรองรับทิศทางการเติบโตขององค์กร
5.2 เข้ าร่ วมกับเครื อสหพัฒน์ในโครงการความร่ วมมือสร้ างบุคลากรด้ านสิ*งทอระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพกับบริ ษัทกลุม่ สิง* ทอในเครื อสหพัฒน์เพื*อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต
5.3 มีแผนพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้ นการพัฒนาบุคลากรในแต่ละกลุ่มเพื* อรองรับการเติ บโตขององค์ กร อาทิ การ
พัฒนาพนักงานผู้มีศกั ยภาพสูง การพัฒนาพนักงานที*เป็ นกําลังสําคัญของหน่วยงานการพัฒนาพนักงานกลุ่มธุรกิ จ และการ
พัฒนาบุคลากรสายการผลิต โดยเฉพาะการสร้ างผู้เชี*ยวชาญด้ านเทคนิคเครื* องหนังทังนี
: :มีการติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื*อง
ตลอดจนการรักษาบุคลากรที*มีศกั ยภาพให้ อยูก่ บั องค์กรอันจะนํามาซึง* การเติบโตของธุรกิจอย่างยัง* ยืน
6. นโยบายการเปิ ดการค้ าเสรีในอาเซียน
จากนโยบายการเปิ ดการค้ าเสรี สกู่ ารเป็ นประชาคมอาเซียน ที*กําลังจะเกิดขึ :นอย่างเต็มรูปแบบในปี 2559 ทําให้ มีการ
เคลื*อนย้ ายสินค้ า บริ การ การลงทุน เงินทุนและตลาดแรงงานฝี มือ สินค้ าในแถบอาเซียนทังหมดสามารถนํ
:
าเข้ ามาในประเทศ
ไทยได้ อย่างเสรี ทําให้ บริ ษัทฯ ได้ รับผลกระทบจากการเคลื*อนย้ ายแรงงานเสรี ค่าจ้ างแรงงาน ซึ*งมีราคาตํ*ากว่าประเทศไทย
รวมทังสิ
: ทธิพิเศษด้ านภาษี และเกิดการแข่งขันสูงทังตลาดในประเทศและต่
:
างประเทศ
ทัง: นีก: ารเปิ ดเขตการค้ าเสรี อาเซียนในปี 2559 บริ ษั ทฯ เชื* อว่าจะเป็ นโอกาสที*ดี จึงมีแผนปฏิบัติการขยายตลาด
ต่างประเทศโดยการใช้ Brand สินค้ าที*มีชื*อเสียงของบริ ษัทฯ เข้ าสูป่ ระเทศในแถบอาเซียน รวมถึงมีแผนการขยายฐานการผลิต
ไปยังประเทศเพื*อนบ้ านที*มีฐานค่าแรงตํ*ากว่า โดยควบคุมเรื* องคุณภาพสินค้ าเป็ นสําคัญ การสร้ างนวัตกรรมด้ านวัตถุดิบและ
สินค้ าอย่างต่อเนื*อง การยกระดับคุณภาพสินค้ าและบริ การให้ แก่ลกู ค้ า การพัฒนาและเสริ มสร้ างทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ของบุคลากรในองค์กร รวมทังประโยชน์
:
จากภาษี นําเข้ าวัตถุดิบ จากประเทศในแถบอาเซียน
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บริ ษัท ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน)

7. ภัยธรรมชาติและการก่ อการร้ าย
บริ ษัทฯ ได้ จ ัด ทํา แผนป้ องกัน และลดความเสี*ย งจากอัค คีภ ัย และภัย นํ :าท่ว ม ด้ า นอัค คีภ ัย มีแ ผนการฝึ กอบรม
และรณรงค์ ป้ องกัน ฝึ กซ้ อ มการระงับ และอพยพหนีไ ฟ ติด ตัง: ระบบแจ้ ง เตือ นและระบบดับ เพลิง อัต โนมัติ ตรวจสอบ
และปรั บ ปรุ งอุป กรณ์ ป้องกัน ให้ อยู่ใ นสภาพพร้ อมใช้ งาน ทัง: นีบ: ริ ษัท ฯ มีการป้องกัน ความเสี*ยงที*อาจเกิ ดขึน: โดยการทํา
ประกันวินาศภัย ทรั พย์ สิน ของบริ ษั ท ฯ เพื*อ ลดและกระจายความเสี*ย ง ด้ านอุทกภัยมีคณะทํางานดําเนินมาตรการป้องกัน
ดูแล และแก้ ไขสถานการณ์ นํ :าท่วมก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุซึ*งที*ผ่านมามีการสํารวจอุปกรณ์ เครื* องมือ
เครื* องจักรในการผลิตสินค้ า และเครื* องเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ ในจุดหรื อพื :นที*เสี*ยงต่อนํ :าท่วมได้ ดําเนินการปรับปรุ ง แก้ ไข
รวมถึงย้ ายเครื* องเซิร์ฟเวอร์ และห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ จากพื :นที*เสีย* งต่อการเกิดนํ :าท่วม
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บริ ษัท ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน)

4. ทรั พย์ สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ลักษณะของทรั พย์ สินถาวรหลักทีบริษัทฯ ใช้ ในการประกอบธุรกิจณ %& ธันวาคม )**+
1.

ที)ดินที)เป็ นกรรมสิทธิ,ของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยใช้ ดาํ เนินธุรกิจ
ทีตัง6 ทีดินมีกรรมสิทธ์

พื 6นทีรวม

มูลค่ าตามบัญชี ( หน่ วย : ล้ านบาท )
บริ ษัทฯ
บจ. เอส แอพพาเรล
101.82
-

กรุ งเทพฯ จํานวน 11 แปลง

20 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา

อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี จํานวน 2 แปลง

32 ตารางวา

0.96

-

จ. เพชรบุรี จํานวน 1 แปลง

1 ไร่ 2 งาน

4.99

-

อ. กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จํานวน 6 แปลง

28 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา

23.70

-

อ. เมืองลํา พูน จ.ลํา พูน จํานวน 7 แปลง

27 ไร่ 3 งาน 85.60 ตารางวา

31.84

-

22.76

-

-

17.59

186.07

17.59

อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ จํานวน 1 แปลง 3 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา
อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 1 แปลง
รวม

2.

3 ไร่ 79 ตารางวา
85 ไร่ 1 งาน 42.60 ตารางวา

อาคารทีใ) ช้ ในการดําเนินธุรกิจซึง) เป็ นกรรมสิทธิ,ของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ทีตัง6 อาคาร

อาคารสํานักงาน กรุ งเทพฯ

มูลค่ าตามบัญชี ( หน่ วย : ล้ านบาท )
บริ ษัทฯ
บจ. เอส แอพพาเรล
21.28
-

อาคารสํานักงาน จ. ลําพูน

-

-

อาคารสํานักงาน จ. สมุทรปราการ

-

2.11

โรงงาน กรุ งเทพฯ

-

-

โรงงาน จ. ปราจีนบุรี

10.02

-

โรงงาน จ. ลําพูน

30.14

-

โรงงาน จ. สมุทรปราการ

17.46

3.56

อาคารหอพัก กรุ งเทพฯ 1 แห่ง

0.71

-

อาคารหอพัก จ. ชลบุรี 3 แห่ง

0.49

-

อาคารหอพัก จ. ปราจีนบุรี 1 แห่ง

6.49

-

อาคารหอพัก จ.ลําพูน 1 แห่ง

4.92

-

อาคารหอพัก จ.เพชรบุรี 2 แห่ง

8.11

-

อาคารหอพัก จ. เชียงใหม่ 1 แห่ง

2.48

-

อาคารหอพัก ประเทศจีน 1 แห่ง

3.01

-

105.11

5.67

รวม
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3.

เครื) องจักร
เครืองจักร

จํานวน (เครือง)
บริษัทฯ

บจ. เอสแอพพาเรล

บริษัทฯ

บจ. เอสแอพพาเรล

C35
$,GCI
),BBB

DE
GJ&
CDB

$&.FG
)+.E)

E.$E
&.)&

อายุการใช้ งานไม่เกิน % ปี
อายุการใช้ งานเกิน % ปี
รวม
4.

มูลค่ าตามบัญชี ( หน่ วย : ล้ านบาท )

อสังหาริ มทรัพย์เพื)อการลงทุนของบริ ษัทฯ
( หน่วย : ล้ านบาท )

ทีตัง6
ที)ดิน อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี จํานวน 3 แปลง
ที)ดิน อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

พืน6 ทีรวม
7 ไร่ 24 ตารางวา

มูลค่ าตามบัญชี
30.94

17 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา

5.48

อาคารป้อมยาม จ.ชลบุรี

-

0.06

อาคารโรงงาน จ.ระยอง

-

14.36

อาคารหอพัก จ.ระยอง

-

0.60

24 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา

51.44

รวม

5.

ภาระผูกพันหรื อการนําทรัพย์สนิ ไปเป็ นหลักประกัน

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ ถาวรที)ใช้ ในการประกอบธุรกิจ เช่น ที)ดิน อาคารโรงงาน และเครื) องจักร โดย
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันหรื อนําไปเป็ นหลักประกันใดๆ ทังสิ
P Pน
6.

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ที)บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยใช้ ในการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2558

เครื) องหมายการค้ า
บริ ษัทฯได้ ทําสัญญากับผู้มีสิทธิ ในเครื) องหมายการค้ า ทังที
P )เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ, หรื อผู้ที)ได้ รับสิทธิ ในเครื) องหมาย
การค้ านันP เกี)ยวกับการใช้ เครื) องหมายการค้ าเพื)อผลิตและจําหน่ายสินค้ าเสื Pอผ้ า และเครื) องหนัง ซึง) เป็ นสัญญาต่างตอบแทนที)
ต่างฝ่ ายต่างต้ องปฏิบตั ิตามเงื)อนไขที)ระบุในสัญญา ค่าสิทธิที)ต้องจ่าย 3.5 – 7.5% ของยอดจําหน่ายที)กําหนดตามสัญญา
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เครื) องหมายการค้ า

อายุสญ
ั ญา
10 ปี
5 ปี
3 ปี
10 ปี

DAKS
JEAN-LOUIS SCHERRER
bsc
lollipops
เครื) องหมายการค้ า

อายุสญ
ั ญาระหว่างเจ้ าของ
เครื) องหมายการค้ ากับผู้ได้ รับสิทธิ,

อายุสญ
ั ญาระหว่าง
ผู้ให้ สทิ ธิ กับ TNL

Guy Laroche, Guy Guy Laroche
absorba

10 ปี
5 ปี

2 ปี
3 ปี

ELLE HOMME

5 ปี

5 ปี

ความเป็ นไปได้ ของการต่ออายุสญ
ั ญา
จากเงื)อนไขของสัญญาที)บริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิในเรื) องของการรักษาชื)อเสียงของเครื) องหมายการค้ า ตลอดจนการรักษา
มาตรฐาน และคุณภาพของสินค้ าเสมือนหนึ)งเจ้ าของเครื) องหมายการค้ า และ/หรื อ ผู้ให้ สิทธิ เครื) องหมายการค้ าทําเองนันP
บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามเงื)อนไขอย่างเคร่งครัด ซึ)งในแต่ละปี เจ้ าของเครื) องหมายการค้ าและหรื อผู้ให้ สิทธิเครื) องหมายการค้ า จะ
เดินทางมาสํารวจสภาพตลาด การจําหน่ายและการผลิตจนเป็ นที)พอใจเสมอ และจากสายสัมพันธ์ อนั ยาวนานในการทําธุรกิจ
ร่ วมกันกับเจ้ าของเครื) องหมายการค้ า และ/หรื อ ผู้ให้ สิทธิเครื) องหมายการค้ า จนประสบผลสําเร็ จ ทําให้ เครื) องหมายการค้ า
เหล่านันเป็
P นที)ร้ ูจกั อย่างกว้ างขวางในตลาด การต่ออายุสญ
ั ญาจึงเป็ นไปอย่างสมํ)าเสมอ

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในกิจการที)เกี)ยวเนื)อง และเอื Pอประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ เพื)อสนับสนุนการทําธุรกิจหลักของ
บริ ษัทฯ

4.3 ราคาประเมินทรั พย์ สิน หากมีการได้ มาหรื อจําหน่ ายไปซึงสินทรั พย์ หรื อมีการตีราคาทรั พย์ สินใหม่
- ไม่มี
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บริ ษัท ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน)

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
คดีทีอาจมีผลกระทบด้ านลบต่ อสินทรัพย์ ของบริษัทหรือบริษัทย่ อยทีมีจาํ นวนสูงกว่ าร้ อยละ & ของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ 31 ธันวาคม 2558
- ไม่มี คดีทีกระทบต่ อการดําเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่ อยอย่ างมีนัยสําคัญ แต่ ไม่ สามารถประเมินเป็ นตัวเลขได้
- ไม่มี คดีทีมิได้ เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือบริษัทย่ อย
- ไม่มี -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี $%%&

26

บริ ษัท ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน)

6. ข้ อมูลทัวไปและข้ อมูลสําคัญอืน
.

ข้ อมูลทัวไป

บริษัทธนูลักษณ์ จาํ กัด (มหาชน) ทะเบียนเลขทีบมจ. 0107537001358
ประกอบธุรกิจ
: อุตสาหกรรมผลิตเสื -อผ้ าสําเร็ จรูปและเครื0 องหนัง
สํานักงานใหญ่
: 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
: www.thanulux.com
โทรศัพท์
: 0-2295-0911-9, 0-2295-4171-80, 0-2681-3441-50
โทรสาร
: 0-2294-5101, 0-2294-5918 , 0-2294-0794
ศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์
: 0-2295-0911-9, 0-2295-4171-80, 0-2681-3441-50 กด 101
E-mail
: เลขานุการบริ ษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ supachoke@thanulux.com
สํานักตรวจสอบภายใน
audit@thanulux.com
ศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์
crcenter@thanulux.com
ทุนจดทะเบียน
: 120 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ ]$^ ล้ านหุ้น เรี ยกชําระเต็มจํานวนแล้ ว
บุคคลอ้ างอิงอืน
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที0 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
: 0-2009-9000
โทรสาร
: 0-2009-9991
ศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์
: 0-2009-9999
Website
: http://www.set.or.th/tsd
E-mail
: SETContactCenter@set.or.th
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริ ษัท เอเอสวีแอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากัด
47 ซ.53 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์
: 0-2294-8504, 0-2294-8587
โทรสาร
: 0-2294-2345
โดย
นายอนุสรณ์
เกียรติกงั วาฬไกล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 และ/หรื อ
นางขวัญใจ
เกียรติกงั วาฬไกล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5895 และ/หรื อ
นางสาวซูซาน เอี0ยมวณิชชา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี $%%&
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บริ ษัท ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน)
.7 ข้ อมูลสําคัญอืน
การลงทุนของบริ ษัท ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน) ในบริ ษัทอื0น
หุ้นในบริ ษัทอื0น ที0บริ ษัทถือไว้ ตงแต่
ั - ร้อยละ 10 ขึ -นไปของจํานวนหุ้นที0ออกจําหน่ายแล้ วมีดงั ต่อไปนี ชือบริษัท/ทีอยู่
บริษัทจําหน่ าย
1. บริ ษัท ที เชมเบอร์ จํากัด
129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2295-4171-9
โทรสาร 0-2294-5101
2. บริ ษัท เซเลเบรท เว็ลธ จํากัด
129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2294-9505
โทรสาร 0-2294-9506
3. บริ ษัท มิวากิ มาเลเซีย จํากัด
37บี ชารัน เอสเอส22/23 ดามันซารา จายา
47400 เปตาริ ง จายา ซาลังงอ ดารู เอซาน
ประเทศมาเลเซีย
โทรศัพท์ (03) 719-4381
โทรสาร (03) 719-5399
4. บริ ษัท มิวากิ ฟิ ลิปปิ นส์ จํากัด
ชัน- 25 ยูเชงโก ทาวเวอร์ อาร์ ซีบีซี พลาซ่า
เลขที0 6819 อยาราแอนด์เซน ถนนกิล พูยทั
เมืองมาคาติ ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ 1200
โทรศัพท์ (632) 753-4791-2
โทรสาร (632) 753-4794

ประเภท จํานวนหุ้น
ประเภทธุรกิจ
หุ้น
ทีออก
จําหน่ าย
เสื -อผ้ าสําเร็ จรูป หุ้นสามัญ

จํานวน
หุ้นทีถือ

%
สัดส่ วน
การถือหุ้น

จํานวนเงิน
(บาท)

100,000

99,998

99.99

9,999,391.55

850,000

746,000

87.76

69,235,995.20

เครื0 องแต่งกาย หุ้นสามัญ 1,000,000

190,000

19.00

2,481,039.21

เครื0 องแต่งกาย หุ้นสามัญ 20,800,000

3,952,000

19.00

3,317,590.00

สินค้ าแฟชัน0
นําเข้ า

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี $%%&

หุ้นสามัญ

28

บริ ษัท ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน)

ชือบริ ษัท/ทีอยู่
5. บริษัท อินเตอร์ เนชันแนล คอมเมอร์ เชียล

ประเภทธุรกิจ

ประเภท จํานวนหุ้น
หุ้น
ทีออก
จําหน่ าย

เครื0 องแต่งกาย หุ้นสามัญ

จํานวน
หุ้นทีถือ

%
สัดส่ วน
การถือหุ้น

จํานวนเงิน
(บาท)

20,000

3,600

18.00

2,290,638.85

หุ้นสามัญ

100,000

18,000

18.00

1,800,000.00

เครื0 องแต่งกาย หุ้นสามัญ

400,000

64,000

16.00

6,400,597.59

เครื0 องแต่งกาย หุ้นสามัญ

10,000

1,400

14.00

1,037,442.00

เครื0 องแต่งกาย หุ้นสามัญ

5,000

625

12.50

2,781,362.50

เครื0 องแต่งกาย หุ้นสามัญ

10,000

1,250

12.50

1,527,575.00

โคออดิเนชัน (ฮ่ องกง) จํากัด
ห้ อง 408 ชั -น 4 อาคารโฮปซี อินดัสเตรี ยล
เลขที0 26 ถนนลามฮิง เกาลูนเบย์ เกาลูน
ฮ่องกง
โทรศัพท์ (852) 2756-5622
โทรสาร (852) 2753-8631
6. บริ ษัท ไวซ์ วินเนอร์ จํากัด

เสื -อผ้ าและ

129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี

อุปกรณ์ กีฬา

เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2295-4171-9
โทรสาร 0-2294-5101
7. บริษัท มอร์ แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จํากัด

129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2295-1737, 0-2295-1730
โทรสาร 0-2294-1757
8. บริ ษัท ปากนําE โพวัฒนา จํากัด
310/47-50 ถนนสวรรควิถี ตําบลปากนํ -าโพ
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์ (056) 222-354, 223-683
โทรสาร (056) 223-683
9. บริ ษัท อินทนิลเชียงใหม่ จํากัด
162/2 ถนนช้ างคลาน ตําบลช้ างคลาน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ (053) 274-514-15, 282-598-9
โทรสาร (053) 282-358
10. บริ ษัท โคราชวัฒนา จํากัด
3/44-47 ตรอกเสาธง ถนนมุขมนตรี
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ (044) 253-772
โทรสาร (044) 261-556-9

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี $%%&
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บริ ษัท ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน)

ชือบริ ษัท/ทีอยู่
11. บริ ษัท ซันแอนด์ แซนด์ จํากัด
74/220-224 ถนนพูนผล อําเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ (076) 213-137, 223-984-5
โทรสาร (076) 213-137
12. บริ ษัท อินเตอร์ เซ้ าท์ จํากัด
229-231 ถนนธรรมนูญวิถี อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ (074) 243-850, 245-019
โทรสาร (074) 356-339

ประเภท จํานวนหุ้น
ประเภทธุรกิจ
หุ้น
ทีออก
จําหน่ าย
เครื0 องแต่งกาย หุ้นสามัญ
10,000

%
สัดส่ วน
การถือหุ้น
1,250
12.50

จํานวนเงิน
(บาท)

10,000

1,250

12.50

4,285,612.50

หุ้นสามัญ

10,000

1,250

12.50

2,938,062.50

หุ้นสามัญ

10,000

1,200

12.00

415,584.00

หุ้นสามัญ 32,400,000

6,144,600

18.96

68,634,718.97

3,250

13.00

325,000.00

เครื0 องแต่งกาย หุ้นสามัญ

เครื0 องแต่งกาย
13. บริ ษัท อีสท์ เทิร์น ไอ. ซี. ซี. จํากัด
90/5-6, 8 หมู่ 4 ถนนพิพิธ ตําบลบางทราย
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ (038) 285-194
โทรสาร (038) 285-194
เครื0 องแต่งกาย
14. บริ ษัท มหาราชพฤกษ์ จํากัด
470/7 ถนนพระองค์ดํา ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ (055) 212-288-90
โทรสาร (055) 212-288
บริ ษัทบริการ
1. บริ ษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์ เท็กซ์ ) จํากัด ฟอกย้ อมผ้ า
111 หมูท่ ี0 5 ตําบลนนทรี
และเส้ นด้ าย
อําเภอกบินทร์ บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ (037) 281-930, 281-932
โทรสาร (037) 281-937
วิจยั พัฒนาธุรกิจ
2. บริ ษัท เอส.ที.จี.ซี. จํากัด
930/1 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2289-3100, 0-2291-0851
โทรสาร 0-2291-1788

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี $%%&

หุ้นสามัญ

25,000

จํานวน
หุ้นทีถือ

1,498,637.50
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บริ ษัท ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน)

ชือบริษัท/ทีอยู่
บริ ษัทผลิต
1. บริ ษัท เอส. แอพพาเรล จํากัด
4/2 หมู่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม. 18
ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ 0-2337-1657-8
โทรสาร 0-2337-1659
2. บริ ษัท โทเทิลเวย์ อิมเมจ จํากัด
129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2295-4171-9
โทรสาร 0-2294-5101
3. บริ ษัท ไทยมอนสเตอร์ จํากัด
129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2295-4171-9
โทรสาร 0-2294-5101
4. บริ ษัท ไทยแน็กซิส จํากัด
222 หมูท่ ี0 5 ถนนสุวรรณศร ตําบลนนทรี
อําเภอกบินทร์ บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ (037) 205-145-7
โทรสาร (037) 205-229
5. บริ ษัท อินเตอร์ เนชันแนล เลทเธอร์ แฟชัน จํากัด

ประเภท จํานวนหุ้น
ประเภทธุรกิจ
หุ้น
ทีออก
จําหน่ าย
เสื -อผ้ าสําเร็ จรู ป หุ้นสามัญ

จํานวน
หุ้นทีถือ

%
สัดส่ วน
การถือหุ้น

จํานวนเงิน
(บาท)

360,000

287,999

80.00

27,729,894.75

หุ้นสามัญ

200,000

38,000

19.00

7,132,316.93

เสื -อผ้ าสําเร็ จรู ป หุ้นสามัญ

200,000

38,000

19.00

5,548,942.47

เครื0 องหนัง

ลาเบล

หุ้นสามัญ

200,000

38,000

19.00

4,700,000.00

เครื0 องหนัง

หุ้นสามัญ

500,000

90,000

18.00

8,810,100.00

ผลิตเส้ นด้ ายและ หุ้นสามัญ 6,214,634
ทอผ้ าประเภทฝ้ าย

922,468

129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2295-4171-9
โทรสาร 0-2294-5101
6. บริ ษัท เอราวัณสิงทอ จํากัด
49 หมูท่ ี0 3 ถนนปู่ เจ้ าสมิงพราย แขวงสําโรงใต้
เขตพระประแดง สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 0-2183-3898-9
โทรสาร 0-2183-3916

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี $%%&

14.84 117,726,177.91
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บริ ษัท ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน)

ชือบริ ษัท/ทีอยู่
7. บริษัท แชมป์เอช จํากัด
3885/2 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2291-2533-4
โทรสาร 0-2291-2537
8. บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)
666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2685-6500
โทรสาร 0-2294-5159
9. บริษัท ไทยทาคายา จํากัด
129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2295-4171-9
โทรสาร 0-2294-5101

ประเภท จํานวนหุ้น
ประเภทธุรกิจ
หุ้น
ทีออก
จําหน่ าย
เสื -อผ้ าสําเร็ จรู ป หุ้นสามัญ 400,000

จํานวน
หุ้นทีถือ

%
สัดส่ วน
การถือหุ้น
60,000
15.00

เสื -อผ้ าสําเร็ จรู ป หุ้นสามัญ 96,000,000 13,484,000

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี $%%&

ยีนส์

หุ้นสามัญ

300,000

33,000

จํานวนเงิน
(บาท)
6,000,000.00

14.05

52,683,587.15

11.00

3,300,000.00
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