
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 การจดทะเบียน บริษัท ธนูลกัษณ์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย 
บริษัทฯ จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2530 

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

  สถานประกอบการสาขา สวนอตุสาหกรรมเครือสหพัฒน์ - ล าพูน โรงงานตัง้อยู่เลขท่ี 
99/3 หมูท่ี่ 5 ต าบลป่าสกั อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู 

  สถานประกอบการสาขา สวนอตุสาหกรรมเครือสหพัฒน์ - กบินทร์บุรี โรงงานตัง้อยู่
เลขท่ี 125 หมูท่ี่ 5 ต าบลนนทรี อ าเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ  

  สถานประกอบการสาขา บางพลี โรงงานตัง้อยู่เลขท่ี 911 หมู่ท่ี 15 ถนนเทพารักษ์ 
อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

  สถานประกอบการสาขา แม่สอด โรงงานตัง้อยู่เลขท่ี 269/1 หมู่ท่ี 15 ต าบลแม่กาษา 
อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 

1.3 ธุรกิจหลกั ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกายและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจหลักตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 3 

1.4 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ สองล าดบัแรก ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ได้แก่ :- 

 ร้อยละของทนุท่ีออกและช าระแล้ว 

 30 มิถนุายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

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



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
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2. เกณฑ์การเสนองบการเงนิระหว่างกาล 

2.1 งบการเงินระหว่างกาลนีจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหวา่งกาล โดยน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ ถือหุ้น และ
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

2.2 งบการเงินระหว่างกาลนีจ้ดัท าขึน้เพ่ือให้ข้อมลูเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
โดยเน้นการให้ข้อมูลท่ีเป็นกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ า้ซ้อนกับข้อมูลท่ีได้เคย
น าเสนอรายงานไปแล้ว ดงันัน้การอา่นงบการเงินระหว่างกาลนีจ้งึควรอ่านควบคูก่บังบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

2.3 ผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 ไมเ่ป็นข้อบ่งชีใ้ห้เห็นการ
คาดการณ์ผลการด าเนินงานเตม็ปี 

2.4 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการ เงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย      
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี ้

3. เกณฑ์การเสนองบการเงนิรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมนีจ้ดัท าขึน้โดยรวมงบการเงินของบริษัท ธนูลกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) 
และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี            
31 ธนัวาคม 2560 โดยไมม่ีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในระหวา่งงวดปัจจบุนั  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างการถือหุ้ นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ประกอบด้วย :- 

 การถือหุ้น/ สทิธิออกเสยีง (%) จดัตัง้ขึน้ใน
ประเทศ ท่ีอยู่ ประเภทกิจการ 30 มิ.ย. 61 31 ธ.ค. 60 

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

ตราด กม.18 ต าบลบางโฉลง
อ าเภอบางพลี สมทุรปราการ 

ผลติและจ าหน่ายเคร่ืองแตง่
กายและรับจ้างผลติเสือ้ผ้า 

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

จ าหน่ายเคร่ืองแตง่กาย 

บริษัทร่วม      

บริษัท เวิลด์ สหแฟชัน่ จ ากดั** 19.15/ 19.00 19.15/ 19.00 ไทย เลขท่ี 129/1 ถนนช่องนนทรี 
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 

จ าหน่ายเคร่ืองแตง่กาย 

* ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ได้ซือ้เงินลงทุนเพ่ิมในบริษัท เอส. แอพพาเรล จ ากดั จากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั
แห่งหนึง่  

** แม้ว่ากลุ่มบริษัทจะถือหุ้ นและมีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าร้อยละ 20 แต่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมี
นยัส าคญัตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
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4. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

4.1 งบการเงินระหว่างกาลนีจ้ดัท าขึน้โดยได้ใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ในงบการเงิน
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

4.2 ในระหว่างงวดกลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ท่ีออกโดย      
สภาวิชาชีพบัญชี ซึง่มีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือ
ปฏิบัติ การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัินีไ้ม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั
ตอ่งบการเงินของกลุม่บริษัท 

5. รายการกับบุคคลและกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บริษัทฯ มีรายการบัญชีท่ีเกิดขึน้กับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน โดยมีผู้ ถือหุ้น
กลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมการร่วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันท่ีส าคญัระหว่างบริษัทฯ กบับริษัท
ย่อย บริษัทร่วมและบริษัทหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
มีรายละเอียด ดงันี ้:- 

5.1 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ประเภทธุรกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
1. บจ. เอส. แอพพาเรล ผลติและจ าหนา่ย 

เคร่ืองแตง่กายและรับจ้างผลติเสือ้ผ้า 
กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
และเป็นบริษัทยอ่ย 

2. บจ. เซเลเบรท เว็ลธ จ าหนา่ยเคร่ืองแตง่กาย กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
และเป็นบริษัทยอ่ย 

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

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

9. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ ผลติผ้าลกูไม้ปัก กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

10. บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ การลงทนุ ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

11. บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดบีี
 

โฆษณา ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
12. บมจ. โอ ซี ซี

 
จ าหนา่ยเคร่ืองส าอาง และ
เคร่ืองนุง่หม่

 ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

   



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
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กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ประเภทธุรกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

13. บมจ. สหพฒันพิบลู
 

จ าหนา่ยสนิค้าอปุโภคบริโภค ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
14. บจ. ไทยมอนสเตอร์

 
ผลติเสือ้ผ้าส าเร็จรูป กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

15. บจ. โทเทิลเวย์อมิเมจ
 

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

 
ฟอกย้อมผ้าและเส้นด้าย กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

18. บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล
          

จ าหนา่ยเคร่ืองแตง่กาย ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
 คอมเมอร์เชียล โคออดิเนชัน่ (ฮ่องกง)

    
  

19. บจ. อินเตอร์เนชัน่แนลเลทเธอร์แฟชัน่
 
ผลติเคร่ืองหนงั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

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

 
จ าหนา่ยเคร่ืองแตง่กาย กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

22. บจ. แชมป์เอช
 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
23. บจ. ปากน า้โพวฒันา จ าหนา่ยเคร่ืองแตง่กาย ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
24. บจ. อินทนิลเชียงใหม ่ จ าหนา่ยเคร่ืองแตง่กาย กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
25. บจ. โคราชวฒันา จ าหนา่ยเคร่ืองแตง่กาย กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
26. บจ. ซนัแอนด์แซนด์ จ าหนา่ยเคร่ืองแตง่กาย กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
27. บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จ าหนา่ยเคร่ืองแตง่กาย กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
28. บจ. มหาราชพฤกษ์ จ าหนา่ยเคร่ืองแตง่กาย กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
29. บจ. ไทยทาคายา ผลติยีนส์ กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
30. บจ. ไทยกลุแซ ่ ผลติเสือ้ผ้าส าเร็จรูป ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
31. บจ. วาเซดะ เอ็ดดเูคชัน่ (ไทยแลนด์) สถาบนัการศกึษา ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
32. บจ. ไทย บนุกะ แฟชัน่ โรงเรียนสอนออกแบบเสือ้ผ้า กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
33. บจ. ศรีราชา เอวิเอชัน่

 
บริการซอ่มบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ 
เคร่ืองบิน 

กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

34. บจ. เค.คอมเมอร์เชียล
 

รับเหมาก่อสร้าง ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
แอนด์ คอนสตรัคชัน่

 
  

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

39. บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ ผลติและจ าหนา่ยเส้นใยยืด ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

40. บจ. แวล ูแอ๊ดเด็ด เทก็ซ์ไทล์ ปักผ้าและพิมพ์ผ้า ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

   



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
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กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ประเภทธุรกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

41. บจ. แพนแลนด์ พฒันาที่ดิน ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

42. บจ. วีน อินเตอร์เนชัน่แนล ขายตรง ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

43. บจ. สหพฒัน์เรียลเอสเตท พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

44. บจ. จาโนเม ่(ประเทศไทย) จกัรเย็บผ้า ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

45. บจ. ทรัพย์สนิสหพฒัน์ พฒันาที่ดิน กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

46. บจ. ไหมทอง ผลติเสือ้ผ้าส าเร็จรูป ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

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

 
ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั

 

54. บจ. ฟจิูกซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ าหนา่ยเส้นด้าย ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั
 

55. PT. TRINITY LUXTRO APPAREL จ าหนา่ยเคร่ืองแตง่กาย ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั
 

56. บจ. รักษาความปลอดภยั พทิกัษ์กิจ รักษาความปลอดภยั ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
57. บจ. สหเอเซยีแปซิฟิค การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกบั

อสงัหาริมทรัพย์ 
กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

58. บมจ. ซงิเกอร์ประเทศไทย บริการและพาณิชย์ ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
59. บมจ. เพรซเิดนท์เบเกอร่ี อาหารและเคร่ืองดืม่ ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
60. บจ. อสีเทิร์นไทย คอนซลัติง้ 1992 การขายสง่เคมีภณัฑ์ทางอตุสาหกรรม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั 
61. บจ. พิทกัษ์กิจ ก่อสร้างอาคารท่ีไมใ่ช่ที่พกัอาศยั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั 
62. บจ. รักษาความปลอดภยัไทยซีคอม รักษาความปลอดภยั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการระหวา่งกนั ประกอบด้วย :- 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 

รายได้จากการขายสินค้า ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอ้างอิงจากราคาตลาด 
รายได้คา่ลิขสิทธ์ิรับ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการซือ้สินค้า และคา่จ้างผลิต ราคาท่ีตกลงร่วมกนั/ราคาตลาด 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร  ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ดอกเบีย้รับ อตัราร้อยละ 3.750 - 4.375 ตอ่ปี 
คา่ตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบีย้ประชมุ อตัราท่ีได้รับอนมุตัิโดยผู้ ถือหุ้น 
       และบ าเหน็จประจ าปี  
ราคาซือ้หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด ราคาตลาด 
ราคาซือ้เงินลงทนุทัว่ไป ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ราคาซือ้สินทรัพย์ถาวร ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
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5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

รายได้ คา่ใช้จ่าย และรายการอื่นส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงันี ้:- 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

 รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย     
 รายได้จากการขายและบริการ - - 16,561 27,744 
 รายได้อื่น - - 1,594 1,268 
 ซือ้สนิค้าและวตัถดุิบ - -   58   13 
 คา่จ้างผลติ - - 4,078 5,023 
 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - 2,622 2,598 

รายการซือ้สนิทรัพย์ - - -   31 

 รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     
 รายได้จากการขายและบริการ     
 -  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 198,084 224,120 198,078 224,181 
 -  อื่น ๆ  17,784 17,809 17,782 16,147 
 รวม 215,868 241,929 215,860 240,328 
 เงินปันผลรับ (หมายเหต ุ13 และ 14) 30,918 27,841 30,918 27,841 
 รายได้อื่น 6,942 7,665 6,718 7,473 
 ซือ้สนิค้าและวตัถดุิบ 33,421 39,594 21,944 23,692 
 คา่จ้างผลติ 21 1,111 21 1,111 
 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 14,764 9,877 15,431 10,313 

 

 

 

 

 

 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
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รายได้ คา่ใช้จ่าย และรายการอื่นส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงันี ้:- 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

 รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย     
 รายได้จากการขายและบริการ - - 31,027 43,027 
 รายได้อื่น - - 2,615 2,552 
 ซือ้สนิค้าและวตัถดุิบ - -   96   27 
 คา่จ้างผลติ - - 9,137 10,596 
 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - 5,096 3,560 
 รายการซือ้สนิทรัพย์ - - -   31 

 รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     
 รายได้จากการขายและบริการ     

 -  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 431,812 476,174 431,792 476,221 

 -  อื่น ๆ  34,451 39,096 34,427 35,685 

 รวม 466,263 515,270 466,219 511,906 

 เงินปันผลรับ (หมายเหต ุ13 และ 14) 40,637 41,014 40,637 41,014 

 รายได้อื่น 13,862 15,122 13,398 14,870 

 ซือ้สนิค้าและวตัถดุิบ 66,821 80,406 49,638 57,315 

 คา่จ้างผลติ   64 1,918   64 1,918 

 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 30,139 24,959 31,430 25,203 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

คา่ตอบแทนผู้บริหารนีเ้ป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน
ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทัง้นีผู้้บริหารของบริษัท
หมายถงึบคุคลท่ีก าหนดตามกฏหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

คา่ตอบแทนผู้บริหารส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 และ 2560 มีดงันี ้:- 
  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

 ผลประโยชน์ระยะสัน้ 22,509 15,551 20,571 13,933 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,053 663 1,010 537 

รวม 23,562 16,214 21,581 14,470 

5.3 สินทรัพย์และหนีส้ินระหว่างกัน 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี ้:- 

       (หนว่ย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 61 31 ธนัวาคม 60 30 มิถนุายน 61 31 ธนัวาคม 60 

ลกูหนีก้ารค้า     

 บริษัทยอ่ย - - 31,021 47,292 

 บริษัทที่เก่ียวข้องกนัอื่น     

    - บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 137,824 175,196 137,837 175,214 

    - อื่น ๆ 29,073 26,833 26,701 26,591 

รวม (หมายเหต ุ8) 166,897 202,029 195,559 249,097 

 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้      

 บริษัทยอ่ย - - 34,800 20,000 

 บริษัทที่เก่ียวข้องกนัอื่น 49,500 50,000 49,500 50,000 

รวม (หมายเหต ุ9) 49,500 50,000 84,300 70,000 

 รายได้ค้างรับ     

 บริษัทยอ่ย - - 162 252 

 บริษัทที่เก่ียวข้องกนัอื่น 3,289 1,631 3,176 1,507 

รวม 3,289 1,631 3,338 1,759 

     



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 

 23 

       (หนว่ย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 61 31 ธนัวาคม 60 30 มิถนุายน 61 31 ธนัวาคม 60 

 เงินลงทนุ - สทุธิ      

 บริษัทร่วม (หมายเหต ุ11) 5,932 7,352 9,500 9,500 

 บริษัทยอ่ย (หมายเหต ุ12) - - 27,541 27,541 
 บริษัทที่เก่ียวข้องกนัอื่น  

    (หมายเหต ุ13 และ 14) 1,681,655 1,709,845 1,681,655 1,709,845 

 รวม  1,687,587 1,717,197 1,718,696 1,746,886 

เจ้าหนีก้ารค้า     

 บริษัทยอ่ย - - 2,622 2,126 

 บริษัทที่เก่ียวข้องกนัอื่น 28,025 24,306 15,745 15,917 

 รวม (หมายเหต ุ21) 28,025 24,306 18,367 18,043 

 คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย     

 บริษัทยอ่ย - - 3,146 2,989 

 บริษัทที่เก่ียวข้องกนัอื่น 7,368 10,458 7,269 10,837 

 รวม  7,368 10,458 10,415 13,826 

การเปลี่ยนแปลงเงินให้กู้ ยืมส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 และ 2560 มีดงันี ้:- 
   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี (ร้อยละ) 

 30 มิถนุายน 61 30 มิถนุายน 60 30 มิถนุายน 61 30 มิถนุายน 60 30 มิถนุายน 61 30 มิถนุายน 60 

บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จ ากัด       

 ยอดคงเหลือต้นงวด 30,000 70,000 30,000 70,000   

 บวก ให้กู้ เพิ่มระหวา่งงวด - - - -   

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

 ยอดคงเหลือปลายงวด 30,000 30,000 30,000 30,000 3.980 4.375 

บริษัท เซเลเบรท เวล็ธ จ ากัด      

 ยอดคงเหลือต้นงวด - - 17,000 21,000   

 บวก ให้กู้ เพิ่มระหวา่งงวด - - 16,000 -   

 หกั รับช าระคืนระหว่างงวด - - (1,200) (4,000)   

ยอดคงเหลือปลายงวด - - 31,800 17,000 3.750 3.750 

   



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
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   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี (ร้อยละ) 

 30 มิถนุายน 61 30 มิถนุายน 60 30 มิถนุายน 61 30 มิถนุายน 60 30 มิถนุายน 61 30 มิถนุายน 60 

บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จ ากัด   

 ยอดคงเหลือต้นงวด 20,000 20,000 20,000 20,000   

 บวก ให้กู้ เพิ่มระหวา่งงวด - - - -   

 หกั รับช าระคืนระหว่างงวด (500) - (500) -   

ยอดคงเหลือปลายงวด 19,500 20,000 19,500 20,000 4.000 4.000 

บริษัท เอส. แอพพาเรล จ ากัด   

 ยอดคงเหลือต้นงวด - - 3,000 -   

 บวก ให้กู้ เพิ่มระหวา่งงวด - - - 3,000   

 หกั รับช าระคืนระหว่างงวด - - - -   

ยอดคงเหลือปลายงวด - - 3,000 3,000 3.750 3.750 

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะสัน้ 49,500 50,000 84,300 70,000   

6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
      (หนว่ย : พนับาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 มิถนุายน 61 31 ธนัวาคม 60 30 มิถนุายน 61 31 ธนัวาคม 60 

เงินสด  573 714  506  643 

เงินฝากธนาคารประเภทจา่ยคืนเมื่อทวงถาม 74,636 37,510 73,219 34,769 

เงินฝากประจ า และตัว๋แลกเงิน 14,306 10,012 14,306 10,012 

รวม 89,515 48,236 88,031 45,424 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
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7. เงนิลงทุนชั่วคราว 
      (หนว่ย : พนับาท) 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 มิถนุายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

1) เงินฝากประจ าและบตัรเงินฝาก (*) 272,002 357,002 
2) ตัว๋แลกเงิน (**) 19,810 19,812 
3) หลกัทรัพย์เพื่อค้า   

- เงินลงทนุในกองทนุรวม 64,915 83,952 
- พนัธบตัรรัฐบาล 46,899 68,121 
บวก คา่เผ่ือการปรับมลูคา่เงินลงทนุ 1,108  932 

รวม 112,922 153,005 

4) สว่นท่ีครบก าหนดไถถ่อนภายใน 1 ปี   

- ตราสารหนี ้(หมายเหต ุ15) 110,000 99,500 

รวม 514,734 629,319 

(*) เงินฝากประจ าและบตัรเงินฝากมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 1.00 - 2.00 ตอ่ปี 

(**) ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 ตั๋วแลกเงินมีอายุ 6 เดือน โดยมีมูลค่าหน้าตั๋ว             
จ านวน 20 ล้านบาท  

ล าดับชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุตธิรรม 

•   การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมถูกจัดล าดับชัน้การวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับท่ี 2 
ค านวณจากมลูคา่สินทรัพย์สทุธิ (NAV) ณ วนัท่ีวดัคา่เงินลงทนุ 

•   การวดัมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลถกูจดัล าดบัชัน้การวดัมลูค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 2 
ค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ณ วนัท่ีวดัคา่เงินลงทนุ 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 
 (หนว่ย : พนับาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 มิถนุายน 61 31 ธนัวาคม 60 30 มิถนุายน 61 31 ธนัวาคม 60 

ลูกหนีก้ารค้า     

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ5.3) 166,897 202,029 195,559 249,097 

อื่น 91,617 94,553 78,130 78,409 

รวม 258,514 296,582 273,689 327,506 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (6,339) (6,265) (6,339) (6,265) 

 คา่เผ่ือการรับคืนสนิค้า (20,100) (20,100) (20,100) (20,100) 

ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 232,075 270,217 247,250 301,141 

ลูกหนีอ่ื้น     

รายได้ค้างรับ 5,080 4,106 4,934 4,366 

เงินปันผลค้างรับ  655 3  655 3 

ดอกเบีย้ค้างรับ 5,565 6,028 5,663 6,028 

เงินจา่ยลว่งหน้าคา่สนิค้า 3,935 1,601 3,935 1,601 

อื่น 14,548 7,155 12,607 5,832 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 261,858 289,110 275,044 318,971 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
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การวิเคราะห์อายขุองลกูหนีก้ารค้าม ีดงันี ้:-     
                 (หนว่ย : พนับาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 มิถนุายน 61 31 ธนัวาคม 60 30 มิถนุายน 61 31 ธนัวาคม 60 
ลูกหนีก้ารค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
 ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 156,469 185,536 184,266 211,262 
 เกินก าหนดช าระไมเ่กิน 3 เดือน 4,487 9,588 4,748 30,704 
 มากกวา่ 3 เดือน ถงึ 6 เดือน - 1,605  604 1,831 
 มากกวา่ 6 เดือน ถงึ 12 เดือน  561 392  561 392 
 มากกวา่ 12 เดือน ขึน้ไป 5,380 4,908 5,380 4,908 

 รวม 166,897 202,029 195,559 249,097 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (5,941) (5,853) (5,941) (5,853) 
 คา่เผ่ือการรับคืนสนิค้า (20,100) (20,100) (20,100) (20,100) 

สทุธิ 140,856 176,076 169,518 223,144 
ลูกหนีก้ารค้าอื่น     
 ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 63,048 63,157 49,586 49,618 
 เกินก าหนดช าระไมเ่กิน 3 เดือน 25,269 29,791 25,270 27,212 
 มากกวา่ 3 เดือน ถงึ 6 เดือน 2,902 1,193 2,876 1,167 
 มากกวา่ 6 เดือน ถงึ 12 เดือน    1 35    1 35 
 มากกวา่ 12 เดือน ขึน้ไป  397 377  397 377 

 รวม 91,617 94,553 78,130 78,409 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (398) (412) (398) (412) 

สทุธิ 91,219 94,141 77,732 77,997 
รวม 232,075 270,217 247,250 301,141 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
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9. เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 เงินให้กู้ ยืมดงักล่าวเป็นตัว๋สญัญาใช้เงิน ไม่มีหลกัทรัพย์     
ค า้ประกนั โดยมีก าหนดช าระเม่ือทวงถาม คิดอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.75 - 4.00 ต่อปี และอตัราดอกเบีย้ร้อย
ละ 3.750 - 4.375 ตอ่ปี ตามล าดบั (หมายเหต ุ5.3) 

10. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 (หนว่ย : พนับาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 มิถนุายน 61 31 ธนัวาคม 60 30 มิถนุายน 61 31 ธนัวาคม 60 

สนิค้าส าเร็จรูป 218,724 164,906 158,527 108,799 

สนิค้าระหวา่งผลติ 71,624 64,342 71,505 64,223 

วตัถดุิบ 101,365 97,725 101,361 97,720 

วสัดสุิน้เปลอืง 1,711 1,656 1,524 1,469 

สนิค้าระหวา่งทาง 8,843 18,995 8,843 18,995 

รวม 402,267 347,624 341,760 291,206 

หกั คา่เผ่ือสนิค้าเคลือ่นไหวช้า (1,806) (1,896) - - 

สทุธิ 400,461 345,728 341,760 291,206 

11. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธ ิ

(หนว่ย : พนับาท) 
     เงินปันผล 
 ทนุช าระแล้ว สดัสว่นการลงทนุ (%) วิธีสว่นได้เสีย วิธีราคาทนุ งวดหกเดือนสิน้สดุ 

บริษัทร่วม 
30 มิ.ย. 
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

30 มิ.ย. 
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

30 มิ.ย. 
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

30 มิ.ย. 
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

30 มิ.ย. 
2561 

30 มิ.ย. 
2560 

บริษัท เวิลด์ สหแฟชัน่ จ ากดั 50,000 50,000 19.15 19.15 5,932 7,352 9,500 9,500 - - 

รายการเคลื่อนไหวในเงินลงทนุในบริษัทร่วมในระหว่างงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 ประกอบด้วย :- 

(หนว่ย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

มลูคา่ตามบญัชีต้นงวด 7,352 
สว่นแบง่ขาดทนุตามวธีิสว่นได้เสยี (1,420) 

มลูคา่ตามบญัชีปลายงวด 5,932 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
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สรุปข้อมลูฐานะทางการเงินของบริษัทร่วมและผลการด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2561 ประกอบด้วย :- 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

สินทรัพย์หมนุเวียน 28,543 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 7,145 
หนีส้ินหมนุเวียน 4,311 
รายได้รวม 10,399 
คา่ใช้จ่ายรวม (17,816) 
ขาดทนุส าหรับงวด (7,417) 

12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 
 (หนว่ย : พนับาท) 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ 
      เงินปันผล 

 ทนุช าระแล้ว สดัสว่นการลงทนุ (%) วิธีราคาทนุ งวดหกเดือนสิน้สดุ 
บริษัทยอ่ย 30 มิ.ย. 61 31 ธ.ค.60 30 มิ.ย. 61 31 ธ.ค.60 30 มิ.ย. 61 31 ธ.ค.60 30 มิ.ย. 61 30 มิ.ย. 60 

บริษัท เอส. แอพพาเรล จ ากดั 18,000 18,000 99.99 99.99 30,483 30,483 - - 

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

     99,719 99,719 - - 

หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่   (72,178) (72,178) - - 

สทุธิ     27,541 27,541 - - 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
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13. หลักทรัพย์เผ่ือขาย - สุทธิ 

      (หนว่ย : พนับาท) 

  

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินลงทนุ เงินปันผลงวดหกเดือนสิน้สดุ  

  

30 มิถนุายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

30 มิถนุายน 
2561 

30 มิถนุายน 
2560 

ตราสารทุนในความต้องการของตลาด     

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 386,415 347,673 26,582 23,561 

อ่ืนๆ 88,903 88,776 2,043 2,026 

รวมราคาทนุ 475,318 436,449 28,625 25,587 

บวก ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่เงินลงทนุ 937,576 1,012,490 - - 

รวมราคายตุธิรรม 1,412,894 1,448,939 28,625 25,587 

ตราสารหนี ้     

พนัธบตัรรัฐบาล 16,126 14,233 - - 

หุ้นกู้  187,781 162,989 - - 

รวมราคาทนุ 203,907 177,222 - - 

บวก ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่เงินลงทนุ  875 1,373 - - 

รวมราคายตุธิรรม 204,782 178,595 - - 

รวมราคายุติธรรมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย 1,617,676 1,627,534 28,625 25,587 

ล าดับชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุตธิรรม 

• การวดัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนในความต้องการของตลาดถูกจัดล าดับชัน้การวดัมูลค่ายุติธรรม        
อยู่ในระดบัท่ี 1 

• การวดัมลูค่ายตุิธรรมของตราสารหนีถู้กจดัล าดบัชัน้การวดัมลูค่ายตุิธรรมอยู่ในระดบัท่ี 2 ค านวณโดยใช้
อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ณ วนัท่ีวดัคา่เงินลงทนุ 

การเปลี่ยนแปลงของก าไรท่ียังไม่เกิดขึน้จริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุด
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 ประกอบด้วย :- 

     (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตราสารทนุ ตราสารหนี ้ รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 1,012,490 1,373 1,013,863 

เพ่ิมขึน้ (ลดลง) ในระหวา่งงวด - สทุธิ (74,914) (498) (75,412) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 937,576  875 938,451 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
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 ก าไร(ขาดทนุ)ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการปรับมลูค่าเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย (สทุธิภาษีเงินได้) 

(หนว่ย : พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ก าไร(ขาดทนุ)ทีย่งัไมเ่กิดขึน้จากการปรับมลูคา่เงินลงทนุใน    
หลกัทรัพย์เผ่ือขาย (75,412) 206,265 

หกั ภาษีเงินได้ 15,083 (41,253) 

สทุธิ (60,329) 165,012 

14. เงนิลงทุนทั่วไป - สุทธิ 

 (หนว่ย : พนับาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ เงินปันผลงวดหกเดือนสิน้สดุ 

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน
2561 

30 มิถุนายน 
2560 

       
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 409,432 409,571 405,432 405,571 14,055 17,453 
อ่ืนๆ 12,033 12,033 12,033 12,033 6,112 12 
รวม 421,465 421,604 417,465 417,604 20,167 17,465 
หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่ (41,943) (41,943) (37,943) (37,943) - - 
สทุธิ 379,522 379,661 379,522 379,661 20,167 17,465 

15. เงนิลงทุนในตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบก าหนด - สุทธิ 

เงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบก าหนด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2560
ประกอบด้วย :- 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

หุ้นกู้  517,472 501,751 

หกั สว่นท่ีครบก าหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี    

     (แสดงไว้ในเงินลงทนุชัว่คราว - หมายเหต ุ7) (110,000) (99,500) 

สทุธิ (ครบก าหนดไถ่ถอนภายใน 2 - 4 ปี) 407,472 402,251 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
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การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทนุในตราสารหนีส้ าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 ประกอบด้วย :- 

 (หน่วย : พนับาท) 

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาสทุธิตามบญัชีต้นงวด  501,751 
ลงทนุเพ่ิม  65,750 
ไถ่ถอน  (49,500) 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้ตดัจ าหน่าย  (529) 

ราคาสทุธิตามบญัชีปลายงวด  517,472 

มลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัสิน้งวด  518,770 

ล าดับชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุตธิรรม 

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนีถู้กจัดล าดับชัน้การวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับท่ี 2 
ค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ณ วนัท่ีวดัคา่เงินลงทนุ 

16. เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 

เงินลงทนุระยะยาวอื่นเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพมีรายละเอียด ดงันี ้:-  
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

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

มลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัสิน้งวด - 50,497 

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

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

 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
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ล าดับชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุตธิรรม 

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนีถู้กจัดล าดับชัน้การวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับท่ี 2 
ค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ณ วนัท่ีวดัคา่เงินลงทนุ 

เม่ือวนัท่ี 29 มิถนุายน 2561 บริษัทได้แปลงสภาพหุ้นกู้ทัง้จ านวนตามมลูค่ายตุิธรรมโดยบริษัทได้รับหุ้นสามญั
จากการแปลงสภาพ จ านวน 860,933 หุ้น ซึง่บริษัทได้จดัประเภทเป็นเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

17. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบญัชีอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
สรุปได้ ดงันี ้:- 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดนิ ส่วนปรับปรุงที่ดนิ อาคาร รวม 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 36,416 91 21,785 58,292 

คา่เส่ือมราคาส าหรับงวด - (91) (622) (713) 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 36,416  - 21,163 57,579 

ราคาประเมิน (*) 68,453 6,932 33,368 108,753 

(*)  เป็นราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระในระหวา่งปี 2560 

ล าดับชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุตธิรรม 

•  การวดัมูลค่ายุติธรรมของท่ีดิน ถูกจัดล าดบัชัน้การวดัมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดบัท่ี 2 จากเกณฑ์ข้อมูลท่ี
น ามาซึ่งใช้เทคนิควิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด (Comparison Approach) ในการประเมินมูลค่า
ยตุิธรรม 

•  การวดัมูลค่ายุติธรรมของอาคาร ถูกจดัล าดบัชัน้การวดัมลูค่ายุติธรรม อยู่ในระดบัท่ี 2 จากเกณฑ์ข้อมลูท่ี
น ามาซึง่ใช้เทคนิควิธีคิดต้นทนุ (Cost Approach) ในการประเมินมลูคา่ยตุิธรรม 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
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18. ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
สรุปได้ ดงันี ้:- 

 (หน่วย : พนับาท) 

 

  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  409,767 382,111 

ซือ้เพิ่ม/โอนเข้าระหวา่งงวด  60,286 58,503 

จ าหนา่ย/ตดัจ าหนา่ย - มลูคา่สทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหนา่ย  (15,924) (13,572) 

คา่เสือ่มราคาส าหรับงวด  (6,738) (6,952) 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561  447,391 420,090 

19. สิทธิการเช่า - สุทธิ 

รายการเปลี่ยนแปลงของบญัชีสิทธิการเช่าส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 สรุปได้ ดงันี ้:- 

 (หน่วย : พนับาท) 

 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  10,542 

คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรับงวด  (1,318) 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561  9,224 

20. เงนิเบกิเกนิบัญชี 

(หน่วย : พนับาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 มิถนุายน 61 31 ธนัวาคม 60 30 มิถนุายน 61 31 ธนัวาคม 60 

เงินเบกิเกินบญัชี 5,503 2,129 - - 

บริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ดงันี ้:- 

บริษัทยอ่ย 

วงเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้ 

ค า้ประกนัโดย 30 มิถนุายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จ ากดั 5.00 5.00 บริษัทใหญ่ 
บริษัท เอส. แอพพาเรล จ ากดั 26.10 26.10 - 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
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21. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

 (หน่วย : พนับาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 มิถนุายน 61 31 ธนัวาคม 60 30 มิถนุายน 61 31 ธนัวาคม 60 
เจ้าหนีก้ารค้า     

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ5.3) 28,025 24,306 18,367 18,043 
อื่นๆ 99,268 116,683 99,259 116,674 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า 127,293 140,989 117,626 134,717 
เจ้าหนีอ้ื่น     

โบนสัค้างจา่ย 42,443 23,605 41,312 22,147 
คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย 33,458 28,999 29,679 28,654 
คา่ลขิสทิธ์ิค้างจา่ย 7,286 8,410 6,526 7,853 
อื่นๆ 16,731 10,398 16,731 9,401 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 227,211 212,401 211,874 202,772 

22. ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์ของพนักงาน 

รายการเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์ของพนักงานส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันท่ี             
30 มิถนุายน 2561 และ 2560 ประกอบด้วย :- 

(หน่วย : พนับาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์ของ     

พนกังานต้นงวด - 1 มกราคม 176,679 198,375 168,730 182,037 

คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังานระหวา่งงวด 9,802 15,719 9,466 14,452 

ผลประโยชน์พนกังานจา่ยในระหวา่งงวด (15,510) (4,901) (15,194) (3,476) 

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์ของ     

พนกังานปลายงวด - 30 มถินุายน 170,971 209,193 163,002 193,013 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
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ค่าใช้จ่ายท่ี รับ รู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดหกเดือนสิ น้สุดวัน ท่ี  30 มิถุนายน 2561 และ 2560 
ประกอบด้วย :- 

(หน่วย : พนับาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

ต้นทนุบริการปัจจบุนั 7,981 13,015 7,714 11,967 

ต้นทนุดอกเบีย้ 1,821 2,704 1,752 2,485 

รวม 9,802 15,719 9,466 14,452 

23. ส ารองตามกฎหมาย 

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

24. ส ารองทั่วไป 

 บริษัทฯ ได้จัดสรรก าไรส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนส ารองทั่วไปซึ่งไม่ได้ ระบุวัตถุประสงค์เพ่ือการใดการหนึ่ง
โดยเฉพาะ 

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย 

 คา่ใช้จ่ายตามลกัษณะของคา่ใช้จ่ายส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 และ 2560 มีดงันี ้:- 

 (หน่วย : พนับาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

การเปลี่ยนแปลงในสนิค้าส าเร็จรูป -     
และงานระหวา่งท าเพ่ิมขึน้(ลดลง) (61,100) (17,385) (57,010) 55 

ซือ้สินค้าส าเร็จรูป 50,207 66,200 44,378 49,282 
คา่ใช้จ่ายจากการลดลงของมลูคา่สินค้า 6,129 6,141 6,129 5,982 
วตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลืองใช้ไป 323,711 326,827 323,710 326,590 
คา่ตอบแทนผู้บริหาร 23,562 16,214 21,581 14,470 
คา่ใช้จ่ายพนกังาน 325,640 327,028 295,004 294,275 
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 21,529 24,703 20,123 23,259 
คา่ลิขสิทธ์ิจ่าย 23,553 24,843 23,349 24,527 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
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26. สิทธิพเิศษจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน  

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

1. บตัรสง่เสริมเลขที ่ 60-1470-1-03-1-0 60-0122-0-00-1-0 1627(2)/2554 1628(2)/2554 
2. วนัที่ตามบตัรสง่เสริม 3/7/2560 16/2/2558 31/5/2554 31/5/2554 
3. วนัที่เร่ิมมีรายได้ 1/3/2561 ยงัไมเ่ร่ิมด าเนินงาน 4/5/2554 2/9/2554 
4. ประเภทกิจการที่ได้รับการสง่เสริม การผลิตผลติภณัฑ์หนงั

สตัว์หรือหนงัเทียม 
การผลิตผลติภณัฑ์หนงั
สตัว์หรือหนงัเทียม 

การผลิตผลติภณัฑ์
สิ่งทอหรือชิน้สว่น 

การผลิตผลติภณัฑ์หนงั
สตัว์หรือหนงัเทียม 

5. สิทธิและประโยชน์ส าคญัที่ได้รับการสง่เสริม     
5.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไร

สุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่ งเส ริมนับ แต่ วันที่ เ ร่ิม มี รา ยได้จากการ
ประกอบกิจการ 

8 ปี 
 

8 ปี 
 

8 ปี 8 ปี 

5.2 ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่
ได้ รับส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลตามข้อ 5.1 ไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษี
เงินได้ 

8 ปี 
 

8 ปี 
 

8 ปี 8 ปี 

5.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ
ก าไรสทุธิที่ได้รับจากการลงทนุในอตัราร้อยละ 
50 ของอัตราปกตินับจากวันที่ พ้นก าหนด
ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ 

5 ปี 
 

5 ปี 
 

5 ปี 5 ปี 

5.4 ได้รับลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า 
น า้ประปา ขนส่ง) เป็น 2 เท่าของค่าใช้จ่าย
ประจ าปี 

10 ปี 10 ปี 10 ปี 10 ปี 

5.5 ได้ รับยก เว้นภาษี เงิน ได้ นิ ติ บุ คคลไม่ เกิน 
(ปรับเปลี่ยนตามจ านวนเงินลงทนุโดยไมร่วมคา่
ที่ดินและทนุหมนุเวียน) 

60 ล้านบาท 51.99 ล้านบาท 46.14 ล้านบาท 67.60 ล้านบาท 

     

ในฐานะท่ีเป็นกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆ เก่ียวกบั
การสง่เสริมการลงทนุโดยเคร่งครัด 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
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27. ข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 

ข้อมลูสว่นงานด าเนินงานท่ีน าเสนอนีส้อดคล้องกบัรายงานภายในของบริษัทฯ ท่ีผู้มีอ านาจตดัสินใจสงูสดุด้าน
การด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัสว่นงาน
และประเมินผลการด าเนินงานของสว่นงาน 

กลุ่มบริษัทฯ มีสว่นงานท่ีรายงานทัง้สิน้ 2 ส่วนงานหลกัคือ (1) ส่วนงานเคร่ืองแต่งกายบุรุษ และ (2) สว่นงาน
เคร่ืองแต่งกายสตรี และมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ โดยมีการขายสินค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ กลุ่ม
บริษัทประเมินผลการปฏิบตัิงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายได้และก าไรขัน้ต้นของแต่ละส่วนงาน และ
ประเมินก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานของทัง้กลุ่มโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุน
จากการด าเนินงานในงบการเงิน ข้อมลูรายได้และก าไรขัน้ต้นของส่วนงานของกลุ่มบริษัทฯ ส าหรับงวดสาม
เดือนและหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 และ 2560 มีดงัตอ่ไปนี ้:- 

 
(หน่วย : พนับาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 

 

เคร่ืองแตง่กาย
บรุุษ 

เคร่ืองแตง่กาย
สตรี ส่วนงานอ่ืน งบการเงินรวม 

รายได้ 
   

 
รายได้จากการขายสินค้า - สทุธิ 291,889 123,098 - 414,987 

รายได้จากการรับจ้างผลิต 15,086 - - 15,086 
ก าไรขัน้ต้นของส่วนงาน 100,756 36,262 - 137,018 
เงินปันผลรับ - - 32,455 32,455 
ดอกเบีย้รับ - - 8,445 8,445 
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม - - (747) (747) 
รายได้อ่ืน - - 8,116 8,116 
คา่ใช้จ่ายในการขาย (26,069) (8,997) (2,330) (37,396) 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (24,139) (9,002) (64,647) (97,788) 
ต้นทนุทางการเงิน - - (84) (84) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 50,548 18,263 (18,792) 50,019 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
   

(1,475) 

ก าไรส าหรับงวด 

   

48,544 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ :- 
   

 
คา่เส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 

   

10,807 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
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(หน่วย : พนับาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 

 

เคร่ืองแตง่กาย 
บรุุษ 

เคร่ืองแตง่กาย 
สตรี ส่วนงานอ่ืน งบการเงินรวม 

รายได้      
รายได้จากการขายสินค้า - สทุธิ 293,738 131,405 - 425,143 
รายได้จากการรับจ้างผลิต 12,402 - - 12,402 

ก าไรขัน้ต้นของส่วนงาน 86,913 34,934 - 121,847 
เงินปันผลรับ - - 29,336 29,336 
ดอกเบีย้รับ - - 8,148 8,148 
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุตามในบริษัทร่วม - - (388) (388) 
รายได้อ่ืน - - 13,464 13,464 
คา่ใช้จ่ายในการขาย (24,339) (9,307) (2,139) (35,785) 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (24,704) (9,201) (63,141) (97,046) 
ต้นทนุทางการเงิน - - (24)  (24) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 37,870 16,426 (14,744) 39,552 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
   

1,357 

ก าไรส าหรับงวด 
   

40,909 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ :- 
   

 

คา่เส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 
   

12,073 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 

 40 

 
(หน่วย : พนับาท) 

 

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 

 

เคร่ืองแตง่กาย
บรุุษ 

เคร่ืองแตง่กาย
สตรี ส่วนงานอ่ืน งบการเงินรวม 

รายได้ 
   

 
รายได้จากการขายสินค้า - สทุธิ 612,655 257,642 - 870,297 

รายได้จากการรับจ้างผลิต 26,797 - - 26,797 

ก าไรขัน้ต้นของส่วนงาน 209,404 74,316 - 283,720 

เงินปันผลรับ - - 48,792 48,792 
ดอกเบีย้รับ - - 16,845 16,845 
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม - - (1,420) (1,420) 
รายได้อ่ืน - - 19,076 19,076 
คา่ใช้จ่ายในการขาย (50,950) (17,351) (4,758) (73,059) 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (47,599) (17,852) (129,065) (194,516) 

ต้นทนุทางการเงิน - - (148) (148) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 110,855 39,113 (50,678) 99,290 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
   

(3,090) 

ก าไรส าหรับงวด 
   

96,200 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ :- 
   

 

คา่เส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 
   

21,529 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 

 

เคร่ืองแตง่กาย
บรุุษ 

เคร่ืองแตง่กาย
สตรี ส่วนงานอ่ืน งบการเงินรวม 

รายได้ 
   

 
รายได้จากการขายสินค้า - สทุธิ 618,047 271,303 - 889,350 
รายได้จากการรับจ้างผลิต 32,740 - - 32,740 

ก าไรขัน้ต้นของส่วนงาน 189,823 74,749 - 264,572 
เงินปันผลรับ - - 43,052 43,052 
ดอกเบีย้รับ - - 16,274 16,274 
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม - - (737) (737) 
รายได้อ่ืน - - 25,352 25,352 
คา่ใช้จ่ายในการขาย (45,201) (18,088) (4,065) (67,354) 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (48,183) (18,305) (128,714) (195,202) 
ต้นทนุทางการเงิน - - (40) (40) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 96,439 38,356 (48,878) 85,917 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

   
 257 

ก าไรส าหรับงวด 

   

86,174 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ :- 
   

 
คา่เส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 

   

24,703 

สินทรัพย์และหนีส้ินของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2561 และส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัตอ่ไปนี ้:- 

 
(หน่วย : พนับาท) 

 

ส าหรับงวดสิน้สดุวนัท่ี วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 

เคร่ืองแตง่กาย
บรุุษ 

เคร่ืองแตง่กาย
สตรี รวมสว่นงาน 

สินทรัพย์/หนีส้ินท่ี
ไมไ่ด้ปันสว่น งบการเงินรวม 

สินทรัพย์ของส่วนงาน 385,924 216,456 602,380 3,716,160 4,318,540 

หนีส้ินของส่วนงาน 24,269 59,667 83,936 523,759 607,695 

 
(หน่วย : พนับาท) 

 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

เคร่ืองแตง่กาย
บรุุษ 

เคร่ืองแตง่กาย
สตรี รวมสว่นงาน 

สินทรัพย์/หนีส้ินท่ี
ไมไ่ด้ปันสว่น งบการเงินรวม 

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

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

 



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

   
 งบการเงินรวม 

   
 ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 

   
 30 มิถนุายน 2561 30 มิถนุายน 2560 

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

 
 

  ขายในประเทศ 
  

 611,890 633,349 
ขายตา่งประเทศ 

  
 

  - เอเชีย 
  

 89,671 84,842 
- อเมริกา 

  
 104,805 77,404 

- ยโุรป 
  

 90,391 125,125 
- อื่น ๆ 

  
  337 1,370 

ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่ 

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายหนึ่งจากส่วน
งานเคร่ืองแต่งกายบุรุษและส่วนงานเคร่ืองแต่งกายสตรีเป็นจ านวนรวมประมาณ 431.81 ล้านบาท และ  
476.17 ล้านบาท ตามล าดบั 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 

 43 

28. ภาษีเงนิได้ 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 30 
มิถนุายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบด้วย :- 

   (หนว่ย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน
2561 

31 ธันวาคม
2560 

30 มิถนุายน
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
- ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์ของพนกังาน 32,600 33,746 32,600 33,746 
- สินค้าฝากขาย 2,750 2,372 2,750 2,372 
- ขาดทนุทางภาษีท่ียงัไม่ใช้ 1,530 1,530 - - 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 36,880 37,648 35,350 36,118 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี     
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร 7,605 7,388 6,563 6,279 
- ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการปรับมลูค่า     
       เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผื่อขาย 187,690 202,773 187,690 202,773 

รวมหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 195,295 210,161 194,253 209,052 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 
ประกอบด้วย :- 

  (หนว่ย : พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินได้ปัจจบุนั     
ภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับงวด  526 (204)  525 (204) 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี      
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกตา่ง                           

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกตา่งชัว่คราว  949 (1,153) 1,013 (1,148) 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทนุ 1,475 (1,357) 1,538 (1,352) 

 

 

 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
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  (หนว่ย : พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินได้ปัจจบุนั     
ภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับงวด 2,105 1,015 2,105 1,015 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี      
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกตา่ง                           

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกตา่งชัว่คราว  985 (1,272) 1,053 (1,263) 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทนุ 3,090 (257) 3,158 (248) 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่มบริษัทส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 
2560 ค านวณจากก าไรทางบญัชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอ่ืนบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
หรือเป็นรายจ่ายท่ีต้องห้ามในการค านวณภาษีเงินได้ 

กิจการท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ ค านวณภาษีเงิน
ได้ในอตัราร้อยละ 20  

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ ค านวณตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ตามบตัรส่งเสริมการ
ลงทนุ (ดหูมายเหต ุ26) 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลของบริษัทย่อยค านวณในอตัราร้อยละ 20 ของก าไรทางภาษี  

29. ค่าใช้จ่ายเงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทและบริษัทย่อยได้จดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ตามพระราชบญัญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 
เพ่ือเป็นสวัสดิการตลอดจนเป็นหลักประกันแก่พนักงานเมื่อลาออกจากงาน หรือครบอายุการท างาน 
(เกษียณ) ตามระเบียบของบริษัท โดยพนกังานจ่ายสะสมส่วนหนึง่ และบริษัทจ่ายสมทบอีกสว่นหนึ่งในอตัรา 
3 - 5 % ของเงินเดือน ทัง้นี ้บริษัทได้แต่งตัง้ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน บีที จ ากดั เป็นผู้ จดัการกองทุน
เพ่ือบริหารกองทนุดงักลา่ว 

 

 

 

 

 

 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
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เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย ท่ีจ่ายส าหรับพนักงานและได้บันทึกเป็น
คา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 และ 2560 ดงันี ้:- 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน)    4.97    5.11    4.97    5.11 

บริษัท เอส.แอพพาเรล จ ากดั    0.19    0.24 - - 

บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จ ากดั    0.20    0.22 - - 

รวม    5.36    5.57    4.97 5.11 

30. การบริหารจัดการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานักลงทุน เจ้าหนีแ้ละความ
เช่ือมัน่ของตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก ากบัดแูลผลตอบแทน
จากการลงทนุ ซึง่กลุม่บริษัทพิจารณาจากสดัสว่นของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจ้าของ
รวม ซึง่ไมร่วมสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ อีกทัง้ยงัก ากบัดแูลระดบัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามัญ 

31. ภาระผูกพันและหนีส้ินที่อาจเกดิขึน้ 

31.1   ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพัน และหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้               
ดงันี ้:- 

 (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 มิถนุายน 61 31 ธนัวาคม 60 30 มิถนุายน 61 31 ธนัวาคม 60 

หนงัสอืค า้ประกนักบักรมศลุกากร 11.47 8.61 11.47 8.61 
หนงัสอืค า้ประกนัไฟฟ้า 5.05 5.05 4.39 4.39 
หนงัสอืค า้ประกนัการท าธุรกิจ 0.36 0.29 0.36 0.29 
ภาระค า้ประกนับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 26.23 26.23 31.23 31.23 

31.2    ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสญัญากับเจ้าของสิทธิในเคร่ืองหมายการค้า 
เก่ียวกบัการใช้เคร่ืองหมายการค้าเพ่ือผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย ซึ่งเป็นสญัญาต่างตอบแทนท่ีต่างฝ่าย
ต่างต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญารวม 7 เคร่ืองหมาย ค่าสิทธิท่ีต้องจ่ายคิดเป็นอตัราร้อยละ 0.5 - 7.5 
ของยอดขาย 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีสญัญากบัเจ้าของสิทธิในเคร่ืองหมาย
การค้า 1 เคร่ืองหมายการค้า คา่สิทธิท่ีต้องจ่ายคิดเป็นร้อยละ 7 ของยอดขายท่ีระบไุว้ในสญัญา 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
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31.3 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่าท่ีดินและอาคาร โดยต้องจ่ายค่าเช่าและบริการเป็นรายเดือน                  
ตามสญัญา ดงันี ้:- 

     (หนว่ย : บาท) 

รายการ ระยะเวลา 
อายตุามสญัญา  

(ปี) 
คา่เช่าและบริการท่ี
ต้องจา่ยเดือนละ 

สทิธิการเช่าที่ดิน 2551 - 2561 10 45,000 

สทิธิการเช่าอาคารและสญัญาบริการ 2558 - 2565 7 78,720 

สทิธิการเช่าอาคารและสญัญาบริการ 2558 - 2565 7 165,000 

31.4 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 บริษัทฯ มีภาระผกูพนัตามสญัญาก่อสร้างอาคารโรงงานและระบบสาธารณปูโภค
จ านวน 30.58 ล้านบาท (31 ธนัวาคม 2560 : ไมม่)ี  

31.5 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาซือ้สินทรัพย์ถาวรจ านวน 9.15 ล้านบาท               
(30 มิถนุายน 2561 : ไมม่ี)  

31.6 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัท มีภาระผูกพันเก่ียวกับสญัญาเช่าอาคาร โดย
ต้องจ่ายคา่เช่าตามสญัญา ดงันี ้:- 

รายการ 

(หนว่ย : ล้านบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 มิถนุายน 61 31 ธนัวาคม 60 30 มิถนุายน 61 31 ธนัวาคม 60 

ภายใน 1 ปี    9.33 11.85    1.11 1.15 

เกินกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 12.12 17.58 3.97 4.79 

เกินกวา่ 5 ปี    4.22 4.46    4.22 4.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
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32. รายการที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ 

32.1 สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

กลุ่มบริษัทมีสญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพ่ือป้องกนัความเสี่ยง
ของการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนท่ีอาจมีผลกระทบตอ่จ านวนเงินบาทท่ีบริษัทจะได้รับช าระจากลกูหนี ้
การค้าตา่งประเทศ สรุปได้ดงันี ้:- 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 ประกอบด้วย :- 

สกลุเงิน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ านวนเงิน 
(ล้าน) 

สง่มอบระหวา่งเดือน 
อตัราแลกเปลี่ยน 
ณ วนัสง่มอบ 

(บาทตอ่สกลุเงิน) 

จ านวนเงิน 
(ล้าน) 

สง่มอบระหวา่งเดือน 
อตัราแลกเปลี่ยน 
ณ วนัสง่มอบ 

(บาทตอ่สกลุเงิน) 
ดอลลา่ร์สหรัฐ ฯ 0.30 ธ.ค. 61 31.82 - 32.88 0.30 ธ.ค. 61 31.82 - 32.88 
เยนญ่ีปุ่ น 32.91 พ.ย. 61 - ธ.ค. 61 0.29 - 0.30 32.91 พ.ย. 61 - ธ.ค. 61 0.29 - 0.30 
ยโูร 0.61 พ.ย. 61 - ธ.ค. 61 37.55 - 38.60 0.61 พ.ย. 61 - ธ.ค. 61 37.55 - 38.60 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบด้วย :- 

สกลุเงิน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ านวนเงิน
(ล้าน) 

สง่มอบระหวา่งเดือน 
อตัราแลกเปลี่ยน 
ณ วนัสง่มอบ 

(บาทตอ่สกลุเงิน) 

จ านวนเงิน 
(ล้าน) 

สง่มอบระหวา่งเดือน 
อตัราแลกเปลี่ยน 
ณ วนัสง่มอบ 

(บาทตอ่สกลุเงิน) 
ดอลลา่ร์สหรัฐ ฯ 1.12 พ.ค. 61 - มิ.ย. 61 32.30 - 30.75 1.12 พ.ค. 61 - มิ.ย. 61 32.30 - 30.75 
เยนญ่ีปุ่ น 30.91 พ.ค. 61 - มิ.ย. 61 0.29 30.91 พ.ค. 61 - มิ.ย. 61 0.29 
ยโูร 0.37 พ.ค. 61 - มิ.ย. 61 38.50 - 39.13 0.37 พ.ค. 61 - มิ.ย. 61 38.50 - 39.13 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
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32.2  รายการที่ไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเป็นเงินตรา
ตา่งประเทศ ซึง่ไมไ่ด้รับการป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน ดงันี ้:- 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกลุเงินตา่งประเทศ แปลงคา่เป็นเงินบาท สกลุเงินตา่งประเทศ แปลงคา่เป็นเงินบาท 

 30 มิถนุายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

30 มิถนุายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

30 มิถนุายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

30 มิถนุายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

สินทรัพย์         

ดอลลา่ร์สหรัฐฯ    0.64 0.25   21.00 8.00    0.63 0.24   20.84 7.83 

ยโูร    0.40 0.22   15.42 8.35    0.40 0.22   15.42 8.35 

ฮอ่งกง 0.36 -    1.51 - 0.36 -    1.51 - 

รวม   37.93 16.35   37.77 16.18 

         

หนีสิ้น         

ดอลลา่ร์สหรัฐฯ    0.82 0.63   27.27 20.78    0.82 0.63   27.27 20.78 

ยโูร    0.16 0.40    6.25 15.67    0.16 0.40    6.25 15.67 

เยนญ่ีปุ่ น   19.39 21.15    5.89 6.21   19.39 21.15    5.89 6.21 

รวม   39.41 42.66   39.41 42.66 

33. เงนิปันผลจ่าย ส ารองทั่วไปและค่าตอบแทนกรรมการ 

33.1 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิรายการ ดงันี ้:- 

- จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้ นจ านวน 120 ล้านหุ้ น ในอัตราหุ้ นละ 0.70 บาท มีก าหนดจ่ายในวันท่ี 22 
พฤษภาคม 2561 โดยให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล ดงันี ้:- 

• จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการ BOI โครงการกบินทร์บุรี 4 บัตรส่งเสริมเลขท่ี 1627(2)/2554 ใน
อตัราหุ้นละ 0.10 บาท ส าหรับจ านวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 12 ล้านบาท 

• จ่ายเงินปันผลจากสว่นของกิจการ BOI โครงการล าพนู 4 บตัรสง่เสริมเลขที่ 1628(2)/2554 ในอตัราหุ้น
ละ 0.60 บาท ส าหรับจ านวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 72 ล้านบาท 

- จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไมเ่กิน 10 ล้านบาท 

- จดัสรรก าไรเป็นเงินทนุส ารองทัว่ไปจ านวน 7.80 ล้านบาท 

 

 

 

 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
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33.2 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิรายการดงันี ้:- 

- จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้ นจ านวน 120 ล้านหุ้ น ในอัตราหุ้ นละ 0.85 บาท มีก าหนดจ่ายในวันท่ี 22 
พฤษภาคม 2560 โดยให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล ดงันี  ้:- 

• จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการ BOI โครงการกบินทร์บุรี 4 บัตรส่งเสริมเลขท่ี 1627(2)/2554 ใน
อตัราหุ้นละ 0.18 บาท ส าหรับจ านวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 21.60 ล้านบาท 

• จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการ BOI โครงการล าพูน 4 บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1628(2)/2554 ในอตัรา 
หุ้นละ 0.67 บาท ส าหรับจ านวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 80.40 ล้านบาท 

- จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ ในวงเงินรวมไมเ่กิน 10 ล้านบาท 

- จดัสรรก าไรเป็นเงินทนุส ารองทัว่ไปจ านวน 9.70 ล้านบาท 

34. การอนุมัตใิห้ออกงบการเงิน 

 งบการเงินระหว่างกาลนีไ้ด้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ  เมื่อวัน ท่ี                 
9 สิงหาคม 2561   


