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  แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562  

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

  
 บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2518 ดวยเจตนารมณของคุณบุณยสิทธิ์  

โชควัฒนา โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ลานบาท จํานวนพนักงาน 75 คน สถานประกอบการตั้งอยูที่บริเวณวัดดอกไม 

ประกอบธุรกิจการผลิตสินคาเส้ือผาสําเร็จรูป โดยผูถือหุนทั้งหมดเปนคนไทย ประกอบดวย บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ซึ่ง

ไดแก บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด 

  ชื่อ “ธนูลักษณ” ถูกตั้งขึ้นใหสอดคลองกับชื่อของ ARROW ที่มีสัญลักษณเปนลูกศร โดยธนูลักษณมีสัญลักษณสีแดง

รูปพระรามแผลงศรขึ้นฟา แฝงไปดวยความหมายรูปพระรามบงบอกถึงความเปนไทย สีแดงบงบอกถึงความโชคดี และธนูที่

แผลงขึ้นฟาหมายถึงเทรนดแฟชั่นที่พุงไปขางหนา 
 

1.1 นโยบายในการดําเนินงานของบริษัท 

วิสัยทัศน 

มุงมั่นสรางสรรคนวัตกรรมดานผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ ดวยการบริหารจัดการที่ใชเทคโนโลยีดิจิทัล  

เพื่อสรางคุณคาแกลูกคาอยางยั่งยืน 

พันธกิจ 

1. มุงมั่นใหพนักงานมีสวนรวมในการเพิ่มคุณคาและความพึงพอใจแก ลูกคา และผูถือหุน 

2. สงเสริมใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการดําเนินธุรกิจ 

3. กาวสูองคกรดิจิทัล ในการบริหารจัดการ 

4. ดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

คานิยม = SMART 

S Synergy ผนึกกําลังความรวมมือ 

M Moral & Ethics  ดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม จริยธรรม 

A Active to Quality ยึดมั่นในคุณภาพ 

R Responsibility for Social รับผิดชอบตอสังคม 

T Think & Go Digital คิดและกาวสูดิจิทัล 

SLOGAN : มุงมั่น สรางสรรค สูความเปนเลิศ 

 

 

 สวนที่ 1   |   การประกอบธุรกิจ 
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 
 

ทศวรรษที่ 1 วางรากฐานธุรกิจ (พ.ศ. 2518 – พ.ศ. 2528) 

บริษัทฯ ไดเปนตัวแทนลิขสิทธิ์แบรนด ARROW จากสหรัฐอเมริกา และมอบหมายใหบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร 

เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ดูแลดานการขายและการตลาดในประเทศ ริเริ่มใหมีผูใหคําแนะนําการเลือกสินคา (AC: Arrow 

Consult) เปนผูแนะนําในการเลือกเส้ือใหกับลูกคา และจัดใหมีหองลองเส้ือ (Fitting Room) ใหลูกคามั่นใจเมื่อสวมใสแลว 

ดานการตลาดไดคิดสโลแกนสินคาชิ้นแรกของแอรโรว "แอรโรวคือเชิ้ต เชิ้ตคือแอรโรว" และเลือกแบรนดแอมบาสเดอรเปน 

คุณพิชัย วาสนาสง พรอมดวยสโลแกน "แอรโรว เอกลักษณของเอกบุรุษ" 

เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้น 

พ.ศ. 2518 - จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทุนจดทะเบียน 3 ลานบาท  

                               เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2518  

พ.ศ. 2526 - เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เปน 6 ลานบาท 

พ.ศ. 2527 - เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เปน 12 ลานบาท 

ไดรับลิขสิทธิ์แบรนด 

 
 

 

ทศวรรษที่ 2 รวมทุนตอยอดธุรกิจ (พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2538) 

บริษัทฯ รวมทุนกับบริษัทตางชาติเพื่อขยายธุรกิจผลิตสินคาเครื่องหนังเส้ือผา และวัตถุดิบตนน้ํา กอสรางโรงงานใน

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนศรีราชา และขยายเพิ่มไปท่ีสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนจังหวัดลําพูน และกบินทรบุรี และ

ไดรับการสงเสริมลงทุน BOI 

เหตุการณสําคญัที่เกิดขึ้น 

พ.ศ. 2530 - เพิ่มทุนจดทะเบียนบรษิัท เปน 24 ลานบาท และ 30 ลานบาท เขาจดทะเบียนใน 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530 

พ.ศ. 2531 - เพิ่มทุนจดทะเบียนบรษิัท เปน 45 ลานบาท  

                          และแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวเปนหุนละ 10 บาท 

พ.ศ. 2532 - เพิ่มทุนจดทะเบียนบรษิัท เปน 60 ลานบาท 

พ.ศ. 2537 - แปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัด 
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ไดรับลิขสิทธิ์แบรนด 

 
 

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

วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในป 2540 คาเงินบาทออนคาลงอยางมาก ภาคธุรกิจประสบภาวะขาดทุนจากอัตรา

แลกเปล่ียน ซึ่งบริษัทฯ ไดรับผลกระทบดวยเชนกัน รวมถึงยอดขายสินคาในประเทศและสงออกลดลง คุณบุณยสิทธิ์  

โชควัฒนา มองทุกวิกฤตเปนโอกาส จึงไดจัดงาน “SAHA GROUP EXPORT & TRADE EXHIBITION” ขึ้นเปนปแรก โดย

มุงเนนขยายลูกคาตางประเทศ ดวยความสัมพันธที่แนนแฟนกับคูคาในตางประเทศ และคุณภาพสินคาของบริษัท ทําใหยอด

สงออกของบริษัททยานสูงขึ้นถึงรอยละ 50 สงผลใหบริษัทฯ สามารถผานวิกฤตเศรษฐกิจมาไดอยางมั่นคง 

เหตุการณสําคญัที่เกิดขึ้น 

พ.ศ. 2539 - เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เปน 120 ลานบาท 

พ.ศ. 2542 - ออกหุนกู จํานวน 300 ลานบาท 

พ.ศ. 2545 - ไดรับโอนเคร่ืองหมายการคา LOUIS FONTAINE จาก บมจ. ไทยวาโก  

พ.ศ. 2546 - แปลงมูลคาหุนท่ีตราไว จากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท  

   เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2546 

ไดรับลิขสิทธิ์แบรนด 
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ทศวรรษที่ 4 นวัตกรรมที่ไมส้ินสุด (พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2558) 

เขาสูยุคดิจิตอลที่มีการแขงขันทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น มีการพัฒนากลยุทธใหมๆ และนวัตกรรมจัดเปนกลยุทธหนึ่งที่

สําคัญ บริษัทฯ จึงมุงมั่นและสงเสริมงานดานวจิัยและพัฒนานวัตกรรม โดยรวมกับอุตสาหกรรมตนนํ้าในเครือพัฒนาวัตถุดิบ

ที่มีคุณภาพสูง ทําใหสินคาที่ผลิตออกมาแตกตางจากคูแขงรายอื่นๆ สรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้น 

พ.ศ. 2549 - มีการ Re-brand “ZAZCH” เปน “HORNBILL” 

พ.ศ. 2550 - ไดรับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมประเภท Product ชื่อนวัตกรรม ‘Cottazilk” 

พ.ศ. 2555 - เปดอาคารโรงงานหลังท่ี 2 ที่สาขาลําพูน 

  - ขยายธุรกิจบริการซักอบรีด สาขาบางพล ี

พ.ศ. 2558 - บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) เปนผูรับสิทธิการใชเคร่ืองหมายการคา  

   ARROW (Licensee) บริษัทฯ จะเปนผูผลิตภายใตเครื่องหมายการคา  

   ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 

ไดรับลิขสิทธิ์แบรนด 
 

 
ทศวรรษที่ 5 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม ( Value-Based Economic) (พ.ศ. 2559 - พ.ศ.2568) 

ประเทศไทยกําลังเขาสูยุค 4.0 ซึ่งเนนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค บริษัทฯ 

รวมมือกับพันธมิตรอุตสาหกรรมตนน้ําในการพัฒนาวัตถุดิบ เพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑ บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานมีความคิด

ริเริ่มสรางสรรค โดยจัดประกวด Thanulux Innovation Award ตั้งแตป 2550 โดยผลงานท่ีไดรับคัดเลือกจะสงเขาประกวดในงาน

นวัตกรรมเครือสหพัฒน (Chairman Award) และผลักดันใหมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตร 
 

เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้น 

พ.ศ. 2559 - จัดตั้งบริษัทรวมทุนชื่อ บริษัท เวิลด สหแฟชั่น จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจําหนายสินคา

เครื่องแตงกายภายใตเครื่องหมายการคา "Takeo Kikuchi" 
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พ.ศ. 2560 -   ไดรับลิขสิทธิ์ใหจัดจําหนายผลิตภัณฑเสื้อเชิ้ตคุณภาพดีจากประเทศเยอรมัน  Brand "Olymp" 

 -  ขยายฐานการผลิตสินคาเครื่องหนัง ท่ีสาขาแมสอด จังหวัดตาก 

พ.ศ. 2561 -  จัดตั้งบริษัทรวมทุนชื่อ บริษัท สหโคเมเฮียว จํากัด สําหรับเพิ่มโอกาสลงทุนในธุรกิจใหม 

  ขยายฐานการผลิตสินคาเครื่องหนัง ท่ีสาขาลําพูน 

 พ.ศ. 2562 - รวมลงทุนในหุนสามัญเพ่ิมทุน บริษัท สห โคเมเฮียว จํากัด 

 -    รวมลงทุนในหุนสามัญ เพื่อจัดตั้งบริษัท สห แคปปตอล ทาวเวอร จํากัด เพื่อขยายการลงทุนใน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

 -    บริษัทฯ ไดรับโอนธุรกิจคาปลีกภายใตแบรนด Era-won จาก บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จํากัด 

ไดรับลิขสิทธิ์แบรนด 

 
 

รางวัลทางสังคม 

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

พ.ศ. 2548 - เกียรติบัตร การดําเนินการสรางเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ  

พ.ศ. 2550 -  ใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องเอดส ในสถานประกอบการ ระดับเงิน จาก  กรม

สวัสดิการและคุมครองแรงงาน และกรมควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2551 -  ใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2546 ระดับสมบูรณ 

พ.ศ. 2552 -   ใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการดานเอดส และวัณโรคในสถานประกอบการ  ASO-T 

Thailand แพลทินัม และ ASO Thailand จากกรมสวัสดิการ และคุมครองแรงงานและกรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 

  -  ใบรับรองสถานประกอบการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

        -  ประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมาย (ธง) ในการดําเนินการโครงการลดสถิติอุบัติเหตุ จาก

ศูนยความปลอดภัยในการทํางานพ้ืนท่ี 1 และ 4  

พ.ศ. 2555-2560 -  ใบรับรองมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ  

พ.ศ. 2558  -   ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พ.ศ. 2556-2562      -   รางวัล “สถานประกอบกจิการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน

(ระดับประเทศ)” ติดตอกันเปนปที่ 5 
 

สภากาชาดไทย 

พ.ศ.2558 -   ประกาศเกียรติคุณ จาก พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  

ในฐานะเปนหนวยงานที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ตอเนื่อง 3 ป 
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กระทรวงอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2549 -   เกียรติบัตร “โรงงานนาอยูรวมใจเฉลิมพระเกียรติ” ในการปรับภูมิทัศนโรงงาน ใหนาอยูและ

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เน่ืองในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 

พ.ศ. 2555  -   ใบรับรองโรงงานสีเขียว (Green Industry) ประเภทอุตสาหกรรมสเีขียวระดับท่ี 1  

พ.ศ. 2556  -   โลเกียรติยศในฐานะเปนสถานประกอบการที่ดําเนินงานตามหลักเกณฑธรรมาภิบาล

ส่ิงแวดลอม 

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

Factory เมืองอุตสาหกรรมเชิงนเิวศในยุค 4.0  

พ.ศ. 2561             -   รางวัล 3Rs Awards ระดับเหรียญทอง โครงการพัฒนาศักยภาพการใชประโยชนกาก 

ของเสีย 

พ.ศ. 2558-2562 -   รางวัลเกียรตยิศ CSR-DIW และ CSR-DIW Continuous Award ประจําป 2562 มาตรฐาน

ความรับผิดชอบของผูประกอบการตอสังคม ติดตอกันเปนปที่ 5 

พ.ศ. 2562   - โลรางวัลโครงการสงเสริมการผลิตที่ลดอัตราการเกิดกาซเรือนกระจก  
 

กระทรวงพลังงาน 

พ.ศ. 2562   - รางวัลโครงการสงเสริมการอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกตอนลาง 
 

กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2547 -   ใบประกาศเกียรติคุณ “สถานที่ทํางานสะอาด ปลอดภัย ไรมลพิษ”  

พ.ศ. 2548 - โลเกียรติคุณในการสนับสนุนกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชนจากผูสูงอายุเขต 

ยานนาวา 

พ.ศ. 2561 - ใบประกาศเกียรตคิุณ ผูใหการสนับสนุน และเปนปูชนียบุคคลผูทําคุณประโยชนในพ้ืนท่ี 

เขตยานนาวา 

พ.ศ. 2562    -     โลประกาศเกียรติคุณ บริษัทเกษียณสุข ระดับทองแดง จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สมาคมกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน   
 

รางวัลทางสินคาและผลิตภัณฑ 

พ.ศ. 2554 - ไดรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑผาไหมไทย เครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานสีเขียว 

ประเภท Thai Silk Blend สําหรับเนื้อผา Cottazilk Brand DAKS 

พ.ศ. 2556 - ไดรับการรับรองฉลากคารบอนฟตุพร้ินท (Carbon Footprint) จากองคการบริหารจัดการ

กาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ซึ่งรวมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand 

Textile Institute: THTI) สําหรับผลิตภัณฑเส้ือเชิ้ต Arrow Style AY630 

  - ไดรับการรับรองมาตรฐานเครื่องหมาย Smart Fabric เนื้อผาอัจฉริยะ ประเภทระบาย

ความชื้นและเหงื่อไดดีและเพิ่มความสบายเวลาสวมใสโดยผลิตภัณฑที่ไดรับคือ เส้ือเชิ้ต 

(cool innovation) Brand Guy Laroche จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
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  แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562  

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2557 - ไดรับการรับรองฉลากฟุตพริ้นทส่ิงแวดลอม (Environmental Footprint) จากสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมส่ิงทอ (Thailand Textile Institute: THTI) สําหรับผลิตภัณฑเส้ือเชิ้ต Arrow 
Style AY630 

  - เปนผูประกอบการรายแรกที่ไดรับการรับรองใหใชเครื่องหมาย Smart Fabric เนื้อผา
อัจฉริยะ ประเภท Anti-Bacteria ซึ่งมีประสิทธิภาพในการตานเชื้อแบคทีเรีย ที่ทําใหเกิด
กลิ่นอับไดมากกวา 99.9% จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ เนื้อผาดังกลาวใชในการ
ผลิตสินคากลุมผลิตภัณฑเส้ือเชิ้ตสุภาพบุรุษ  

พ.ศ. 2558 - ไดรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑผาไหมไทย ตรานกยูงพระราชทาน สีน้ําเงิน สําหรับ
เนื้อผา 100% silk  

พ.ศ. 2559 - ไดรับการรับรองมาตรฐาน CoolMode สําหรับผา 100% Cotton Knitted TRI003 จาก
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) รวมกับสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

พ.ศ. 2560 - ไดรับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร 5 สําหรับผลิตภัณฑเส้ือเชิ้ต Shirt No.5 ในโครงการ

ฉลากประหยัดไฟฟา เบอร 5 ประเภทผลิตภัณฑเส้ือของ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

มาตรฐานทางดานการจัดการ 

พ.ศ. 2545 - ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001:2000 สําหรับการออกแบบการ 

ผลิตเส้ือผาและเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI) 

พ.ศ. 2553 - ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001 : 2008 สําหรับการออกแบบการผลิตเส้ือผา 

และเครื่องหนังจาก Bureau Veritas  Certification (Thailand) Ltd. (BVQI) 

พ.ศ. 2558  - ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม ISO14001:2004 สําหรับ

กระบวนการออกแบบและการผลิตเส้ือผาบุรุษ เส้ือผาสตรี เส้ือผาเด็ก และเครื่องหนัง จาก 

Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI) 

พ.ศ. 2560  - ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001:2015 สําหรับการออกแบบ การผลิต

เสื้อผาและเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI) 

พ.ศ. 2561  - ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม ISO14001:2015 สําหรับ 

กระบวนการออกแบบและการผลิตเส้ือผาบุรุษ เส้ือผาสตรี เส้ือผาเด็ก และเครื่องหนัง จาก 

Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI) 
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  แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562  

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) 

 

1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

 
บริษัทฯ มีบริษัทยอย 2 แหง คอื 

บริษัท เอส. แอพพาเรล จํากดั  

• ประกอบธุรกิจรับจางผลิตและจําหนายเครื่องแตงกาย 

• สํานักงานและโรงงาน ตั้งอยูเลขท่ี 4/2 หมูท่ี 8 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จํากัด 

• ประกอบธุรกิจ ธุรกิจจําหนายสินคาเครื่องแตงกาย 

• สํานักงาน ตั้งอยูเลขท่ี 129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 
 

 1.3.1 นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยรวมกันพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับการจําหนาย โดยบริษัทฯ เปนผูดําเนินการดาน

จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ วางแผนการผลิต และการส่ังการผลิต 

 1.3.2 การถือหุนไขวระหวางกัน 

   บริษัทฯ มีโครงสรางการถือหุนไขวระหวางกัน แตการถือหุนไขวดังกลาวไมมีลักษณะเปนการถือหุนไขว

ระหวางกันที่ขัดหรือแยงกับหลักเกณฑ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.28/2551 เรื่อง “การขออนุญาตและ

การอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม” ขอ 14 ดังนี้ 
 
 

 

ผูถือหุนรายใหญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)   (23.517%)

บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด                                       (13.333%)

บริษัท รามศรทวีการ จํากัด                                  (12.560%)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (11.089%)

นายสําเริง มนูญผล                                               (9.083%)

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน)

การผลิต การจําหนาย

บริษัท เอส.แอพพาเรล จํากัด (99.99%)
ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป

บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จํากัด (87.76%)
จําหนายเครื่องแตงกาย
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  แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562  

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) 

การถือหุนไขวระหวางกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
 หมายเหตุ : * แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุนไขวระหวางกัน 

 

1.4 ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ 

บริษัทฯ มีการทําธุรกรรมกับกลุมสิ่งทอ และเครื่องนุงหมในเครือ บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน

ใหญ ตั้งแตอุตสาหกรรมตนนํ้าจนถึงปลายนํ้า ตลอดจนบริษัทจัดจําหนาย ซึ่งชวยสนับสนุนการทําธุรกิจของบริษัทอยางครบวงจร 

ตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบจนถึงการจัดจําหนายสินคา 

 

บริษัทถอืหุนบริษัท

อื่น

บริษัทอื่นถอืหุน

บริษัท

1. กรณีการถอืหุนเกนิกวา 50%

(ก)

(ข)

1. บริษัท เอส.แอพพาเรล จํากัด 99.99 -

2. บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จํากัด 87.76 -

(ค)

บริษัทยอยทั้ง 2 แหงตามขอ (ข) ไมไดถือหุนไขวระหวางกัน

(ก)

(ข)

(ก)

* 1. บริษัท สหพัฒนาอนิเตอรโฮลดิ้ง จ ํากัด (มหาชน) 0.94 23.52

2. บริษัท ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเนชัน่แนล จํากัด (มหาชน) 3.44 11.09

(ข)

  

บริษัทอื่นเปนผูถอืหุนในบริษัทไมเกนิกวา 25%

บริษัทฯ ตองไมถอืหุนไขวในบริษัทอื่นเกนิกวา 25%

บริษัทฯ เปนผูถอืหุนในบริษัทอื่นไมเกนิกวา 25%

- -บริษัทอี่นตองไมถอืหุนไขวในบริษัท เกนิกวา 25%

บริษัทฯ เปนผูถอืหุนในบริษัทอื่นเกนิกวา 25%  แตไมเกนิกวา 50%

- -บริษัทอื่นตองไมถอืหุนไขวในบริษัท เกนิกวา 10%

3.  กรณีการถอืหุนไมเกนิกวา  25%*

2.  กรณีการถอืหุนเกนิกวา  25%    แตไมเกนิกวา  50 %

บริษัทอื่นเปนผูถอืหุนในบริษัทเกนิกวา 25% แตไมเกนิกวา 50%

- -บริษัทฯ ตองไมถอืหุนไขวในบริษัทอื่นเกนิกวา 10%

บริษัทฯเปนผูถอืหุนในบริษัทอื่น เกนิกวา 50%

บริษัทอื่นตองไมถอืหุนไขวในบริษัท

บริษัทฯเปนผูถอืหุนเกนิกวา 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต 2 บริษัทข้ึนไป

- -บริษัทอื่นเหลานั้นตองไมถอืหุนไขวระหวางกนั

                         ช่ือบริษัท

สดัสวนการถอืหุน (%)

บริษัทอื่นเปนผูถอืหุนในบริษัท เกนิกวา 50%

- -บริษัทฯ ตองไมถอืหุนไขวในบริษัทอื่น



 

10 

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 

 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัทฯ เปนผูผลิตและจําหนายสินคาเส้ือผาสําเร็จรูปและเครื่องหนังทั้งในประเทศและตางประเทศ ภายใต

เครื่องหมายการคาสากลที่บริษัทฯ ไดรับลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ 

สําหรับป 2562 มีสัดสวนการขายในประเทศ : ตางประเทศ คือ  70 : 30 

ตลาดในประเทศนั้น บริษัทฯ มีลูกคารายใหญ คือ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (ICC) เปนผูจัด

จําหนายสินคาเขาหางสรรพสินคา สวนตลาดตางประเทศบริษัทฯ จําหนายใหกับบริษัทจัดจําหนาย และ/หรือ บริษัทเจาของ

เครื่องหมายการคาในประเทศตางๆ เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย อาเซียน และญี่ปุน 

2.1 ผลิตภัณฑของบริษัท 

จําแนกไดเปน 2 ประเภท ดังนี ้

เสื้อผาสําเร็จรูป 

ผลิตภัณฑเส้ือผาสําเร็จรูปของบริษัทฯ ครอบคลุมกลุมลูกคาทั้งสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และเด็ก ประกอบดวย

ผลิตภัณฑ เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด กางเกง สูท แจ็คเก็ต ชุดนอน ชุดชั้นใน เนคไท ผาเช็ดหนา ผาพันคอ ชุดวายน้ํา ชุดออกกําลังกาย 

และถุงเทาภายใตเครื่องหมายการคา ARROW, EXCELLENCY, GETAWAY, COOL, Guy Laroche, Guy Guy Laroche, 

DAKS, ELLE HOMME, Takeo Kikuchi, Olymp, HORNBILL, ICON, positif, MIX–SELF, MORGAN และ Erawon 

สําหรับสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี  สวนผลิตภัณฑสําหรับเด็กนั้น บริษัทฯ ผลิตและจําหนายเส้ือผาสําหรับเด็กแรกเกิด ถึง  

8 ขวบ นอกจากนั้น ยังมีผาออม เครื่องนอน รองเทา ถุงเทา ตุกตา และของใชสําหรับเด็กเล็ก ภายใตเครื่องหมายการคา 

absorba 
 

เครื่องหนัง 

เปนผลิตภัณฑสําหรับสุภาพบุรุษและสตรี ซึ่งประกอบดวยกระเปาสตางค กระเปาถือ และ เข็มขัด ภายใต

เครื่องหมายการคา ARROW, EXCELLENCY, GETAWAY, Guy Laroche, Guy Guy Laroche, DAKS, LOUIS 

FONTAINE และ MORGAN  
 

นอกจากผลิตและจําหนายผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาดังกลาวขางตน บริษัทฯ ยังผลิตผลิตภัณฑตางๆ 

ภายใตเครื่องหมายการคาของลูกคาตางประเทศเพื่อการสงออก และเปนผูผลิตชุดยูนิฟอรม ชุดไตรจีวร “ธรรมรัตน” ชุด

ปฏิบัติธรรม “ธรรมศร” ดวย 
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โครงสรางรายได 

รายไดบริษัทและบริษัทยอย 

        แบงโดยผูดําเนินการ          (หนวย : ลานบาท)

ผลิตภัณฑ ดําเนินการโดย % การถือหุน 2562 % 2561 % 2560 %

สนิคาแฟชัน่ บมจ. ธนูลกัษณ -                 1,505.76     92.36      1,607.09     90.35      1,699.93     91.46      

สนิคาแฟชัน่ บจ. เอส. แอพพาเรล 99.999           5.43          0.33        8.83          0.50        7.88          0.42        

สนิคาแฟชัน่ บจ. เซเลเบรท เว็ลธ 87.76             119.09       7.30        162.80       9.15        150.87       8.12        

รวมรายไดจากการขาย 1,630.29     100.00    1,778.72     100.00    1,858.68     100.00    
 

 

        แบงโดยแหลงรายได           (หนวย : ลานบาท)

ผลติภัณฑ รายไดจากการขาย 2562 % 2561 % 2560 %

สนิคาแฟชั่น ในประเทศ 1,136.59     69.72      1,205.57     67.78      1,295.71     69.71      

สนิคาแฟชั่น สงออก 493.70       30.28      573.15       32.22      562.97       30.29      

รวมรายไดจากการขาย 1,630.29     100.00    1,778.72     100.00    1,858.68     100.00    

 

      (หนวย : ลานบาท)

     รายไดจากการขายผลิตภัณฑ 2562 % 2561 % 2560 %

     เส้ือผาสําเร็จรูป 956.65       62.45      1,019.10     60.95      1,062.20     60.15      

     เครื่องหนัง 575.11       37.55      652.88       39.05      703.80       39.85      

รวม 1,531.76     100.00    1,671.98     100.00    1,766.00     100.00    
 

 

2.2 การตลาดและการแขงขัน 

2.2.1 กลยุทธทางการตลาด 

ตลาดในประเทศ 

เนื่องจากกระแสดิจิทัล ดิสรัปชัน สงผลใหการขายสินคาในชองทางหางสรรพสินคาซึ่งเปนชองทางหลักของคูคาซบ

เซา ประกอบกับพฤติกรรมลูกคาตอการจับจายใชสอยสินคาแฟชั่นที่มีแนวโนมเปนสินคาฟุมเฟอยเริ่มหดตัวลงเชนกัน 

ผูบริโภคยุคใหมกับโลกออนไลน อยางการตลาดแบบ E-Commerce รวมถึงแพลตฟอรม Omni channel  ขยายตัวในทุกธุรกิจเพื่อ

ตอบสนองความตองการที่รวดเร็วของผูบริโภคยุคนี้ กลุมลูกคาใหมหันมาซื้อสินคาผานชองทางออนไลนเพิ่มมากขึ้น และ 

สินคากลุม Fast Fashion ที่เปนทางเลือกใหมของตลาดก็ขยายตัวและเติบโตอยางรวดเร็ว 

บริษัทฯ จึงตองมีการปรับตัวในเชิงรุกเพื่อใหทันตอสภาพตลาดที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว โดยมุงเนนกลยุทธหลักคือ 

การพัฒนาสินคาเพื่อตอบโจทยความตองการของลูกคา ผานสินคาที่มีนวัตกรรม สรางประสบการณที่ดีแกลูกคา รวมทั้ง

ขยายชองทางขายแบบใหม เพื่อยกระดับธุรกิจใหมีความพรอมตอการเปล่ียนแปลงและสามารถแขงขันไดอยางมี

ประสิทธิภาพในตลาดยุคดิจิทัล 
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1. ดานผลิตภัณฑ  

บริษัทฯ ไดมีการพัฒนานวัตกรรมดานวตัถดุิบอยางตอเนื่อง เพื่อใหทันตอความตองการของลูกคาในยุคปจจุบันท่ี

เอาใจใสตอส่ิงแวดลอมมากขึ้น โดยการใชถุงผาแทนการใชถุงพลาสติก ดังนั้น ทุกแบรนดจึงตระหนักและใหความสําคัญกับ

การพัฒนาสินคาเพื่อรักษสิ่งแวดลอม 

ผลิตภัณฑ ARROW 

เส้ือเชิ้ต Collection “ Arrow Shirt Upcycling by GC ” เส้ือเชิ้ต 1 ตัว ผลิตขึ้นจากขวดพลาสติกขนาด 600 

มิลลิลิตร 12 ใบ 

จากการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ พัฒนาผลิตภัณฑส่ิงทอจากขยะพลาสติก ระหวาง บริษัท สหพัฒนา

อินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (SPI) ซึ่งเปนบริษัทในกลุมสหพัฒน และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)  ภายใต

โครงการ Upcycling The Ocean Thailand เพื่อชวยลดปญหาขยะพลาสติก โดยแปรรูปจากขวดน้ําพลาสติกใหเปน

ผลิตภัณฑใหมที่มีมูลคาเพิ่ม และมีสวนรวมในการลดปริมาณขยะ ชวยยกระดับผลิตภัณฑส่ิงทอของไทยใหทัดเทียมกับ

ตางประเทศ ดวยการนําขวดน้ําพลาสติกที่ผานการใชงานแลวมาผลิตเปนเสนใย จากนั้นนํามาถักทอเปนผืนผา 

ผลิตภัณฑเส้ือเชิ้ต collection “ Arrow Shirt Upcycling by GC ” เปนการพัฒนาขึ้นมาดวยความใสใจตอ

ส่ิงแวดลอม และพรอมจะสงตอผลิตภัณฑน้ีไปถึงลูกคาเพื่อรวมกันสานตอโครงการนี้ใหยั่งยืนตอไป 

Cool Mode “ หลอไมตองรีด ” 

ไดรับการรับรองจากการไฟฟาฝายผลิตฯ (กฟผ.) วาเปนสินคาประหยัดพลังงานดวยคุณสมบัติเดน 2 ประการ คือ 

ไมตองรีด และ ใสแลวเย็นสบาย ดวยคุณสมบัติเดนของเนื้อผาที่ระบายอากาศไดดี จึงทําใหเมื่อสวมใสแลวจะรูสึกสบายตัว 

แมในขณะที่ทํากิจกรรมกลางแจง บริษัทฯมุงมั่นพัฒนาสินคา เพื่อใหลูกคาไดสวมใสผลิตภัณฑที่ดีที่สุด และยังชวยกันดูแล

รักษาสิ่งแวดลอมดวยเชนกัน 

ผลิตภัณฑ Daks 

ผา Bemberg   

เกิดจากการนําเสนใยสวนท่ีหุมเมล็ดฝาย (Cotton)  ผานกระบวนการเพื่อไดมาซึ่งคุณสมบัติพิเศษ เมื่อนํามาทอ

เปนผืนผาจะไดเนื้อผาที่ใหความรูสึกสบายแกผูสวมใส มีผิวสัมผัสที่เรียบล่ืนนุมนวล เรียบเนียนไปกับผิว เหมือนผิวสัมผัสของ

เสนใยไหม   และมีการระบายอากาศไดอยางรวดเร็ว จึงสวมใสสบายในทุกสภาพอากาศ 

ผลิตภัณฑ Absorba 

Bamboo Extra Soft   

ผลิตจากเสนใยฝาย (Cotton) ผสมผสานกับเสนใยไผ (Bamboo) จากธรรมชาติ จึงใหสัมผัสที่ออนโยนตอผิวของ

เด็ก โดยไมกอใหเกิดการระคายเคือง เนื้อผาใหความนุมนวล โปรง เบา สบาย ระบายอากาศไดดี สรางความรูสึกสบายตัว 

ไมอับชื้น ไมเหนียวเหนอะหนะ แมสวมใสในชวงที่มีอากาศรอน 

2. ดานราคา 

การผันผวนทางเศรษฐกิจสงผลกระทบตอปจจัยทางดานราคาเปนอยางมาก แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังดํารง

นโยบายการตั้งราคาใหสอดคลองกับคุณภาพและคุณคาของผลิตภัณฑ (Reasonable Price) หนึ่งในกลยุทธดานราคาคือ

การสรางผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย มุงขยายฐานสินคาใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย เพื่อใหลูกคาไดรับความพึง

พอใจสูงสุดตอผลิตภัณฑ   
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3. ดานการจัดจําหนาย 

สืบเนื่องจากการสรางผลิตภัณฑท่ีหลากหลายลงสูตลาด เพื่อมุงขยายฐานลูกคาในทุกชองทางขาย ชองทางการ

จัดจําหนายจึงเปนสวนสําคัญที่จะชวยกระจายสินคาไปใหครอบคลุมถึงทุกกลุมลูกคา 

3.1 หางสรรพสินคา  

บริษัทฯ และผูจัดจําหนายมุงมั่นในการสรางภาพลักษณในแตละแบรนดสินคา โดยการตกแตงหนาราน (Visual 

Merchandising Display) ใหมีความโดดเดนตาม Brand Identity ส่ือสารผานผลิตภัณฑหนารานเพื่อใหเขาถึงลูกคาโดยตรง 

รวมถึงการจัดเตรียมสินคาใหเพียงพอพรอมขายในทุกหนาราน 

3.2 ทางออนไลน  

บริษัทฯ และผูจัดจําหนายรวมกันพัฒนาสินคาเฉพาะขายในชองทาง Marketplace เชน Lazada, Shopee, 

Central Online Shop เพื่อขยายสินคาที่จากเดิมเนนขายเฉพาะชองทางหางสรรพสินคา เขาสูชองทางการขายใหม และ

ไดมาซึ่งฐานลูกคาใหม 

3.3 Factory Outlet   

คัดสรรผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมท้ังราคาและคุณภาพ เพื่อใหลูกคาสามารถเลือกซื้อในแตละพื้นที่ไดอยางสะดวก 

3.4  Uniforms & Workwear   

ตอเนื่องจากปที่ผานมา บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการเติบโตและขยายชองทางการขายเพิ่มเติมในกลุมยูนิฟอรม

อยางตอเนื่องโดยจัดตั้งฝายธุรกิจ Uniforms & Workwear Business อีกทั้งเกิดความรวมมืออันดีจากการเชื่อมโยงกัน

ระหวาง SAHA Supply chain ดวยบริการที่ครบวงจรทั้งประเภท Pattern order & Made to order (วัดตัวตัดแบบ Tailor 

made) โดยนําเสนอและคัดสรรผานวัตกรรมใหมสูลูกคา เพื่อชวยยกระดับชีวิตพนักงานดวยชุดเครื่องแบบที่มีคุณภาพ 

เสริมสรางภาพลักษณองคกร ผานการใหบริการลูกคาในชองทางที่หลากหลาย โดยเนนกระบวนการ Direct to customer  

ดังนี้   

Custom made shop  

เปดใหบริการที่ บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) โดยเปนรานPilot Shop เพื่อใชฝกฝนการวัดตัวตัด (Pattern 

order & Made to order) ใหกับพนักงานวัดตัว เพื่อใหบริการลูกคาขาราชการตํารวจสําหรับชุดเครื่องแบบ และลูกคาทั่วไปท่ี

สนใจตัดชุดสูทออกงาน ภายใตชื่อ Erawan Uniforms & Workwear Center By Thanulux 

Retail Shop  

โดยเริ่มทดลองเปด Pop up Shop แหงแรก ที่ศูนยราชการแจงวัฒนะ เพื่อจัดจําหนายสินคากลุมชุดขาราชการ

สําเร็จรูป ไดรับการตอบรับเปนอยางดี เนื่องจากเปนกลุมผลิตภัณฑท่ีมีความโดดเดนจากนวัตกรรมผานาโนซิงคเปนจุดขาย 

Booth  

รวมจัดงานแสดงสินคาอยางตอเนื่อง ในงาน SAHA GROUP FAIR และงาน STYLE BANGKOK 2019 เพื่อ

ประชาสัมพันธและสรางฐานลูกคากลุมใหม 

Walk in  

จัดตั้งทีม Direct Sale เพื่อนําเสนอสินคาและเขาหาลูกคาโดยตรง 
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ชองทางออนไลน  

การจัดทํา E-Catalog สําหรับลูกคาเฉพาะกลุม เพื่อใชประชาสัมพันธขาวสารขอมูลผลิตภัณฑและโปรโมชั่น เชน

กลุมตํารวจ กลุมขาราชการ กลุมองคกรรัฐวิสาหกิจ และเอกชน เปนตน อีกทั้งสามารถติดตอโดยตรงผานทาง Official Line 

3.5 การจัดจําหนายโดยไมผานตัวแทน  

สืบเนื่องจากในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดจัดตั้งฝายขายเพื่อดําเนินการจัดจําหนายสินคาเองโดยไมผานตัวแทน

จําหนาย เริ่มตนดวยแบรนด OLYMP (โอลิมป) เส้ือเชิ้ตสุภาพบุรุษจากประเทศเยอรมนี โดยทําการคาขายผานชองทาง

หางสรรพสินคา 10 สาขา ควบคูกับชองทาง ONLINE ซึ่งในปที่ผานมา ไดขยายชองทางการเขาถึงแบรนดใหกวางขึ้น โดยจัด

กิจกรรม OLYMP OFFICE ROADSHOW ไปยังตึก OFFICE ตางๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อมุงเนนการตลาดที่เขาถึงกลุมลูกคา

เฉพาะกลุมมากขึ้น เนนกลุมลูกคาที่ทํางานสายอาชีพ ใสเส้ือเชิ้ตในการทํางานและตองการความนาเชื่อถือ และเพื่อสราง

และขยายฐานสมาชิกไดตรงกลุมลูกคาเปาหมาย 

4. ดานการตลาด 

ลูกคายุคใหมเขาสูยุค 4G/5G สงผลใหพฤติกรรมการซื้อสินคาเปล่ียนแปลงเขาสูโลกออนไลน การส่ือสาร

การตลาดตองปรับเปล่ียนเขาสูยุคดิจิทัล ดังนั้นการทําการตลาดตองปรับเปล่ียนไปจากเดิมเชนกัน บริษัทฯ จึงจัดตั้งฝาย 

Digital Marketing เปนหนึ่งในกลยุทธเพื่อขับเคล่ือนกระบวนการทางการตลาด พรอมทั้งติดตั้งหนวยงาน E-Commerce 

เดินหนาพรอมขายสินคาในชองทางใหมไปถึงลูกคาโดยตรง 

ตลาดตางประเทศ 

กลยุทธทางการตลาด ดานสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
 1. ดานผลิตภัณฑ  

มุงเนนการทําสินคาที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งรวมมือกับลูกคาในการพัฒนาผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนอง ตอการ

เปล่ียนแปลงของกระแสแฟชั่นที่รวดเร็ว และ Life Style ที่เปล่ียนไป ตลอดจนมีการพัฒนาสินคา ใหมๆ ในกลุม Textile เพิ่ม

มากขึ้น 

2. ดานราคา  

บริษัทฯ ใหความสําคัญในเรื่องราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพสินคา และสามารถทําใหแขงขันไดในสภาวะเศรษฐกิจ

ปจจุบัน 

3. ดานการตลาด 

บริษัทฯ ใชการตลาดเชิงรุก โดยรวมกับบริษัทในเครือสหพัฒน จัดงาน Saha Group Fair เปนประจําทุกป โดยได

เชิญคูคาและลูกคาทั้งในและตางประเทศเขารวมชมงาน โดยในปที่ผานมามีคูคาทั้งในและตางประเทศใหความสนใจเขาชม

งานเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ยังเขารวมงานแสดงสินคากับกรมสงเสริมการสงออกอาทิเชนงาน BIFF & BIL (Bangkok 

International Fashion Fair & Bangkok International Leather Fair) รวมทั้งการไปเยี่ยมลูกคาในตางประเทศเพื่อนําเสนอ

สินคาใหกับลูกคาเปนระยะๆ เพื่อหาโอกาสในการขยายตลาดและเปนการส่ือสารใหลูกคารับรูถึงศักยภาพของบริษัท โดยมี

กลุมลูกคาเปาหมายเปนบริษัทผูจัดจําหนายรวมทั้งบริษัทเจาของเครื่องหมายการคาในประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป 

เอเชีย และญี่ปุน 
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กลยุทธทางการตลาด ดานผลิตภัณฑหนัง 
1. ดานผลิตภัณฑ  

เนนการออกแบบสินคาโดยกระบวนการนําเสนอ พัฒนาวัตถุดิบ รูปแบบ และนวัตกรรมรวมกับลูกคา เพื่อสรางความ

แตกตางในตลาด สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา และทันตอกระแสแฟชั่นที่ปรับเปล่ียนอยางรวดเร็ว รวมทั้งการ

พัฒนานวัตกรรมทางดานกระบวนการผลิต เพื่อการปรับปรุงทุกขั้นตอนของการผลิตตั้งแตการนํา INPUT จนกระทั่งออกมา

เปน OUTPUT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสามารถควบคุมคุณภาพสินคาไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

2. ดานราคา  

บริษัทฯ คํานึงถึงลูกคาเปนสําคัญ โดยกําหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพสินคา และสามารถแขงขันไดในตลาด

ระดับเดียวกัน 

3. ดานการตลาด 

บริษัทฯ ดําเนินการดานการตลาดเชิงรุก โดยรวมกับบริษัทในเครือสหพัฒน จัดงาน Saha Group Fair เปนประจําทุก

ป โดยเชิญคูคาทั้งในและตางประเทศเขารวมชมงาน นอกจากนี้ยังเขารวมงานแสดงสินคาทั้งในและตางประเทศเปนระยะๆ 

เพื่อหาโอกาสขยายตลาดและส่ือสารใหลูกคารับรูถึงศักยภาพในการผลิตสินคาของบริษัทไดอยางชัดเจน ซึ่งมีกลุมลูกคา

เปาหมายเปนบริษัทจัดจําหนาย และ/หรือ บริษัทเจาของเครื่องหมายการคาในกลุมประเทศตางๆ เชน กลุมสหภาพยุโรป 

ญี่ปุน เอเชีย อาเซียน รวมทั้งมีการใชสื่อและชองทางการตลาด ONLINE / WEBSITE ในการประชาสัมพันธและส่ือสาร เพื่อ

สรางโอกาสทางการตลาดใหมๆ เพิ่มมากขึ้น 

2.2.2 แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

ในป 2562 เศรษฐกิจไทยเติบโตต่ําสุดในรอบ 5 ป อัตรารอยละ 2.6 ซึ่งต่ําจากเปาที่ประเมินไวรอยละ 3.5 ถึง 4% 

สาเหตุจากมูลคาการสงออกที่ลดลง ซึ่งมีผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมเปนอยางมาก เมื่อเกิดผลกระทบดาน

สงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งเปนคูคาสําคัญของไทยอันดับ 1 และ 2 ตามลําดับ สงผลใหการสงออกของไทยอยู

ในภาวะหดตัว ขณะที่ปจจัยภายในประเทศอยางการบริโภคและการลงทุนมีแนวโนมชะลอตัวตอเนื่อง 

คาดการณวา เศรษฐกิจไทยป 2563 จะชะลอตัวลงอีก โดยอัตราการเติบโตอาจจะต่ํากวารอยละ 2 ซึ่งเปนผลเกิดจากการ

แพรระบาดของไวรัสโควิด-19 จากเมืองอูฮั่น ประเทศจีน ทําใหนักทองเที่ยวลดลง องคการอนามัยโลกยังไมสามารถคาดการณได

วาจะควบคุมสถานการณการแพรระบาดของไวรสัโควิด-19 ไดเมื่อใด การสงออกหดตัวลง การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน

ชะลอตัวต่ําลง  

ดานสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 

อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม การผลิตเสนใยส่ิงทอ ผาผืน และเส้ือผาสําเร็จรูป คาดวาจะหดตัวลงเมื่อเปรียบเทียบ

กับป 2562 จากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศจีน และกําลังรุกลามไปหลายประเทศทั่วโลก กําลังมีผลกระทบตอ

หวงโซการผลิตที่มีฐานการผลิตในจีน และประเทศอื่นๆ  

 ดานผลิตภัณฑหนัง 

คาดวา การฟอกและตกแตงหนังฟอก ป 2563 มีแนวโนมชะลอตัว เนื่องจากความตองการใชหนังในการผลิตเบาะรถยนต

ลดลงตามการชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต และเปนไปในทิศทางเดียวกับการสงออกหนังและผลิตภัณฑหนังฟอกและหนัง

อัดที่มีมูลคาชะลอตัว เชนเดียวกับการผลิตผลิตภัณฑกลุมรองเทา มีแนวโนมชะลอตัว เนื่องจากผูประกอบการท่ีมีแบรนดของ

ตัวเองหันไปจางประเทศเพื่อนบาน อาทิ ประเทศเมียนมาร กัมพูชา และเวียดนาม ผลิตแทน เนื่องจากมีตนทุนการผลิตที่ต่ํากวา
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ประเทศไทย สําหรับการผลิตผลิตภัณฑกลุมกระเปาเดินทางมีทิศทางขยายตัว โดยเฉพาะการสงออก ซึ่งชาวตางชาติมีความนิยม

ในผลิตภัณฑเครื่องหนัง และผลิตภัณฑหนัง Exotic เชน หนงังู หนังปลากระเบน และหนังจระเขของไทย 

สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 

บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยไดรับสิทธิพิเศษบาง

รายการซึ่งรายละเอียดปรากฏตามตารางขางลางนี ้

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

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

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

4. ประเภทกิจการทีไ่ดรับการสงเสริม การผลิตผลิตภัณฑ กิจการผลติ การผลิตผลิตภัณฑ การผลิตผลติภัณฑ

หนงัสตัวหรือ ผลติภัณฑสิง่ทอ หนงัสัตวหรือ หนงัสตัวหรือ

หนังเทยีม หรือชิ้นสวน หนังเทยีม หนังเทยีม

5. สทิธิและประโยชนสําคัญทีไ่ดรับการสงเสริม

5.1. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนติิบุคคลสําหรับกําไรสทุธิทีไ่ด 8 ป 8 ป 8 ป 8 ป

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

เร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการ

5.2 ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับ 8 ป 8 ป 8 ป 8 ป

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

 ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได

5.3. ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ 5 ป 5 ป 5 ป 5 ป

ทีไ่ดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ

นบัจากวันที่พนกําหนดระยะเวลายกเวนภาษีเงินได

5.4. ไดรับลดหยอนคาสาธารณูปโภค (คาไฟฟา น้ําประปา 10 ป 10 ป 10 ป 10 ป

ขนสง) เปน 2 เทาของคาใชจายประจําป

5.5. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนติิบุคคลไมเกิน (ปรับเปลี่ยน 76.27 ลานบาท 46.13 ลานบาท 51.99 ลานบาท 60.00 ลานบาท

ตามจํานวนเงินลงทนุโดยไมรวมคาทีด่ินและทุน

หมุนเวียน)

บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดตางๆ เกี่ยวกับการสงเสริมการลงทุนอยางเครงครัด 

 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ และบริการ 
บริษัทฯ จัดหาผลิตภัณฑจากการผลิตภายในบริษัทฯ เองเกือบท้ังหมด จะมีเพียงสวนนอยที่จัดหาจากภายนอก ซึ่งอยู

ภายใตการควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ ทั้งนีบ้ริษัทฯ ใชเทคโนโลยีควบคูกับการใชกําลังคนที่มีทักษะฝมือในการผลิต เพื่อให

ไดสินคาที่มีคุณภาพรวมถึงการใชระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 
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จํานวนโรงงานทีต่ั้งของบริษทัและกําลังการผลิต      

ดําเนินการโดย      ที่ตั้งโรงงาน ประเภทกิจการ กําลังการผลิตรวม (ชิ้น) ตอป

บรษิัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) 129/1 ถนนชองนนทรี เสื้อผา 660,000                                        

แขวงชองนนทรี เครื่องหนัง 100,000                                        

เขตยานนาวากรุงเทพฯ

99/3 หมูท่ี 5 สวนอุตสาหกรรม เครือ่งหนัง 700,000                                        

เครือสหพัฒน-ลําพูน ต.ปาสกั

อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน

125 หมูที่ 5 สวนอตุสาหกรรม เสื้อผา 1,340,000                                     

เครือสหพัฒน-กบินทรบุรี 

ถ.สวุรรณศร ต.นนทรี

อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี

269/15 หมูที่15 สวนอุตสาหกรรม เครื่องหนัง 200,000                                        

เครือสหพัฒน-แมสอด

ต.แมกาษา อ.แมสอด

 จ.ตาก

บรษิัท เอส.แอพพาเรล จํากัด 4/2  หมูที่ 8  ถนนบางนา-ตราด เสื้อผา 165,000                                        

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

จ.สมุทรปราการ

รวม 3,165,000                              

 

กําลังการผลิตและปริมาณการผลิตตอป  : จําแนกตามผลิตภัณฑ               (หนวย : ชิ้น) 

2562 2561 2560 2562 2561 2560

กําลังการผลิตเต็มที่

เสื้อผาสําเรจ็รปู 165,000 180,000 210,000 2,000,000 2,200,000 2,023,200

เครือ่งหนัง -               -               -               1,000,000 1,140,000 1,176,000

รวม 165,000 180,000 210,000 3,000,000 3,340,000 3,199,200

ปรมิาณการผลิตจรงิ

เสื้อผาสําเรจ็รปู 132,266 175,069 167,814 1,775,700 2,064,339 1,969,609

เครือ่งหนัง -               -               -               779,747 937,983 1,091,437

   รวม 132,266 175,069 167,814 2,555,447 3,002,322 3,061,046

การใชกําลังการผลิต(%) 80.16 97.26 79.91 85.18 89.89 95.68

อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลติ (%) (24.45) 4.32 (41.34) (14.88) (1.92) (4.15)

บรษิัทยอย บรษิัทฯ
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การจัดหาวัตถุดิบและสัดสวนการซื้อวัตถุดิบ 

วัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัทฯ คือ ผาทอสําเร็จรูป ผาถักสําเร็จรูป และหนังที่ฟอกยอมสําเร็จรูปแลว สวนวัตถุดิบ

รอง ไดแก ดายเย็บ กระดุม ซิป วัตถุดิบชิ้นสวนที่ใชประกอบเส้ือสําเร็จรูป ชิ้นสวนโลหะจําพวก หัวเข็มขัด หวง โลโก ชิ้นสวนที่

ใชประกอบผลิตภัณฑเครื่องหนัง และวัตถุดิบที่ใชเปนบรรจุภัณฑ เชน ถุง ปายกระดาษ กลอง เปนตน การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ

เหลานี้ เปนการจัดซื้อจากแหลงภายในประเทศ 65% และนําเขาจากตางประเทศ 35% โดยนําเขาจากประเทศ ประเทศอิตาลี 

ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย อเมริกา จีน ฮองกง ญี่ปุน เกาหลี และไตหวัน เปนตน การจัดซื้อภายในประเทศเปนการซื้อจากผูผลิต 

รายใหญ ซึ่งมีระบบการบริหารงานและระบบการควบคุมการผลิตที่มีมาตรฐาน การผลิตเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม นอกจากนี ้

บริษัทฯ ไดรวมลงทุนกับบริษัทผูผลิตรายใหญเพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตและพัฒนาวัตถุดิบในเมืองไทย เชน บริษัท เอราวัณส่ิงทอ 

จํากัด ผลิตเสนดายและทอผาผืน บริษัท เอส. เอส. ดี. ซี. (ไทเกอรเท็กซ) จํากัด ฟอกยอมและฟนิชชิ่งผาผืน บริษัท ไทยกุลแซ 

จํากัด ผลิตผายืด บริษัท เท็กซไทลเพรสทีจ จํากัด (มหาชน) ผลิตผายืด ลูกไม ยางยืด บริษัท ไทยสเตเฟล็กซ จํากัด ผลิตผาทํา

ซับใน บริษัท ไทยแน็กซิส จํากัด ผลิตปายทอตราสินคา และ บริษัท ฟูจิกซ จํากัด ผลิตเสนดายเย็บท่ีมีคุณภาพมาตรฐานญ่ีปุน 

เพื่อการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันและการพัฒนาสินคาอยางตอเนื่อง   

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดมีระบบการควบคุมและประเมินผล Supplier และ Sub-contractor ตามระบบ ISO9001 เพื่อควบคุม

ใหการผลิตและการใชแรงงานเปนไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการเลือกคูคาที่ดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม ปฏิบัติตาม

กฎหมาย คํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย เคารพตอหลักมนุษยชน ใสใจส่ิงแวดลอม และรวมตอตานการคอรรัปชั่น   

สําหรับความเส่ียงเรื่องการเปล่ียนแปลงดานราคาของวัตถุดิบมีการเปล่ียนแปลงเล็กนอย และจากอัตราแลกเปล่ียนเงิน

บาทที่มีการแข็งคา  ซึ่งทําใหตนทุนการนําเขาต่ําลง และการส่ังซื้อในประเทศของกลุมตนน้ําของในเครือ ทําใหสามารถควบคุม

ตนทุนใหอยูในระดับปรกติไวได และทางบริษัทฯ ยังไดมีการวางแผนระบบการส่ังซื้อและบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังอยาง

รัดกุม และโปรงใส จึงมีผลกระทบไมมากนัก ขณะเดียวกันบริษัทไดมีการวิจัยและพัฒนาผาและวัตถุดิบอยางตอเนื่อง เชน การ

พัฒนานวัตกรรมเนื้อผาใหม การพัฒนาวัตถุดิบใหมหรือทดแทนวัตถุดิบเดิม การพัฒนาเทคนิคในการผลิต การควบคุมและ

ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบดวยมาตรฐานสากลกอนเขาสูกระบวนการผลิต ทําใหงานจัดซื้อจัดหาสามารถบริหารจัดการตนทุน

และควบคุมสต็อกวัตถุดิบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 3. ปจจัยความเสี่ยง 
 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียงแบบยั่งยืน เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย โดย

ไดศึกษาและนํากรอบ COSO ERM 2017 มาประยุกตใชกับบริบทของบริษัทฯ และไดกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงที่

มุงพัฒนาใหมีการบริหารความเส่ียงที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และผลักดันใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร 

บริษัทฯ ทบทวนและประเมินความเสี่ยงอยางตอเนื่อง โดยคํานึงทั้งปจจัยภายในและภายนอก พิจารณาโอกาสที่จะเกิดความ

เสี่ยงและผลกระทบของความเส่ียงที่มตีอการดําเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางออม เพื่อประเมินความเส่ียงและระบุความเส่ียงที่

สําคัญของบริษัทฯ แลวกําหนดแผนงานรองรับอยางเปนรูปธรรมควบคูกับมาตรการการบริหารความเส่ียงอยางเหมาะสมใน

การปองกัน กํากับดูแลและควบคุมความเส่ียงดานตางๆ ใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งปจจัยความเส่ียงที่มีผลกระทบตอการ

ดําเนินธุรกิจ มีดังนี้ 

1. ความเสี่ยงดานชองทางการจัดจําหนาย  

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายสินคาเส้ือผาสําเร็จรูป และเครื่องหนัง ทั้งในและตางประเทศ ภายใต

เครื่องหมายการคาที่บริษัทฯ ไดรับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคาของบริษัท มีชองทางการจําหนายที่ขายเอง และขายผาน

ตัวกลาง ซึ่งที่ผานมาบริษัทมีสัดสวนยอดขายสินคาผานคูคาหลัก ซึ่งเปนผูจัดจําหนายสินคาผานชองทางหางสรรพสินคา เกิน

กวารอยละ 50 ของรายได ซึ่งหากคูคารายดังกลาวไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การแขงขันดานธุรกิจ หรือ

ปจจัยอื่นๆ อาทิ การเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เขามามีบทบาทอยางมากในการดําเนินชีวิตประจําวันและการทํา

ธุรกิจ จะสงผลกระทบตอบริษัทอยางมาก บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาว แบงเปน 

ตลาดในประเทศ 

1) รวมกับคูคาเพิ่มชองทางการจัดจําหนายสินคาผานชองทางอื่น อาทิ TV Shopping การขายผานชองทาง

ออนไลน และ Market place เนนการพัฒนาสินคา รูปแบบ คุณภาพและราคาใหตรงตามความตองการของกลุมเปาหมายใน

แตละชองทาง 

2) พัฒนาและผลิตสินคาที่เปนเครื่องหมายการคาของตัวเอง (House Brand) ขายใหกับผูบริโภคโดยตรง โดยมี

รานคาของตนเอง จําหนายผาน Factory Outlet และชองทางออนไลน  

3) ใหบริการพิเศษรับออกแบบและผลิตชุด Uniform เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการจําหนายสินคาอีกชองทางหนึ่ง 

ตลาดตางประเทศ 

บริษัทฯ มีนโยบายดําเนินการเพิ่มสัดสวนการขายสินคาไปยังกลุมลูกคารายอื่นที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยการ

พัฒนาสินคารวมกับลูกคา และหาลูกคาใหมเพิ่มขึ้น ท้ังตลาดเดิมและตลาดใหม 

2. ความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)  

เทคโนโลยีดิจิทัลไดเขามามีบทบาทอยางมากในการดําเนินชีวิตประจําวันและการทําธุรกิจ อาทิ การนําเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการ การทําการตลาดและการจําหนายสินคาออนไลน ในระยะยาวการเปล่ียนแปลงดังกลาวอาจ

สงผลตอรูปแบบการดําเนินธุรกิจและชองทางการจัดจําหนายแบบเดิมๆ จนทําใหบริษัทฯ สูญเสียความสามารถในการแขงขัน 

บริษัทฯ จึงไดกําหนดใหมีการติดตามและวิเคราะหแนวโนมการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนํามาพัฒนาการทํางาน 

ปรับปรุงและสรางสรรคธุรกิจใหมๆ  เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน และสรางธุรกิจใหมๆ ท่ีสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับ

องคกร อาทิ การนํา Big Data มาใชวิเคราะหความตองการและพฤติกรรมของลูกคา การทํากลยุทธการตลาดแบบเชื่อมโยง
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ชองทางจัดจําหนาย การนําเทคโนโลยีเครื่องจักรอัตโนมัติมาใชในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 

ตอบสนองความตองการของลูกคา การใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการสินคาและการขนสง เปนตน 

3. ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ปจจุบันบริษัทฯ มีธุรกรรมเปนสกุลเงินตางประเทศในดานการนําเขาและสงออก บริษัทฯ ตระหนึกถึงความเส่ียง

ดังกลาว จึงไดมีการติดตามอยางใกลชิดและพิจารณาใชเครื่องมือปองกัน เพื่อปดความเส่ียงตามกรอบนโยบายปองกันความ

เส่ียงที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อีกทั้งมีการประสานงานกับฝายธุรกิจที่เกี่ยวของคํานวณยอดสุทธิ 

(Natural Hedge) และทําสัญญา Forward เพื่อลดผลกระทบจากการแข็งคาของคาเงิน 

 ทั้งนี้ ไดมีจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเปนประจําทุกไตรมาส เพื่อรับทราบและพิจารณา

ทบทวนนโยบายใหสอดคลองกับแนวโนมเศรษฐกิจ ทิศทางคาเงิน และกลยุทธของบริษัทฯ 

4. ความเสี่ยงดานเงินลงทุนในตลาดเงิน  

 ภาพรวมของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทุกภูมิภาคทั่วโลก เศรษฐกิจมีความเปราะบางจากภาวะการเงินโลกที่ตึงตัว ความ

ไมชัดเจนของนโยบายการเงินสหรัฐฯ เปนผลใหธนาคารกลางประเทศตลาดเกิดใหมตางปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายพรอม

ใชมาตรการกระตุนเพิ่มเติมผานนโยบายการคลัง อยางไรก็ดีคาดวาผลตอบแทนที่เดิมเคยไดรับจากเงินลงทุนในตลาดเงินจะ

ลดลงมากเทียบกับระยะที่ผานมา  

 บริษัทฯ บริหารเงินลงทุนสวนเกินสภาพคลอง โดยบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย พันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวม

ตลาดเงินและตราสารหน้ี และตราสารหน้ีหุนกูเอกชน ท้ังนี้จากปจจัยความเสี่ยงที่กลาวมาขางตน และความเส่ียงจากหุนกูผิด

นัดชําระหนี้ (Default) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการพิจารณาทบทวนกรอบการลงทุนตราสาร

หนี้ โดยกําหนดใหมีการลงทุนในตราสารหนี้กลุมที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถือขององคกร และ การจัดอันดับความ

นาเชื่อถือของตราสารหนี้ Credit Rating ระดับ A ขึ้นไป มอบหมายใหคณะกรรมการจัดการการลงทุน (Asset-liability 

Management Committee) ติดตามสถานการณการลงทุนอยางใกลชิด รวมถึงการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ที่

ลงทุนเพื่อใหอยูในระดับยอมรับได 

5. ความเสี่ยงดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 ทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจใหเปนไปตามทิศทางและกลยุทธขององคกร โดยบริษัทฯ มี

ความมุงมั่นในการสรางและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเพียงพอและมีศักยภาพรองรับกับการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและ

ภายนอกองคกร ดวยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงเนนกระบวนการสรรหา แผนการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพอยางมีนัยสําคัญ 

โดยบริษัทฯ มีแนวทางการจัดการความเสี่ยง ดังนี ้

1) การสรรหาบุคลากรเพื่อเสริมศักยภาพทางธุรกิจ ที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญสอดคลองกับทิศทางและ

โครงสรางของหนวยงาน โดยมีชองทางในการสรรหาที่หลากหลาย เชน การใช Social Media, Job Website การสราง 

Network กับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง รวมถึงการสรรหาภายในองคกร การหมุนเวียนงานและการปรับเล่ือนตําแหนง  

เปนตน  

2) การสรางและพัฒนาผูสืบทอดตําแหนง (Successor) ในอนาคต จัดใหมีแผนพัฒนาและอบรมบุคลากรใน

ตําแหนงงานสําคัญท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการองคกร โดยกําหนดและประเมินศักยภาพจริงเทียบกับเกณฑที่คาดหวัง

ตําแหนงงานสําคัญ มีการจัดทําแผนพัฒนาผูสืบทอดตําแหนงรายบุคคล มีการวัดและติดตามผลเพื่อประเมินความพรอมใน

การสืบทอดตําแหนงเปาหมาย 
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3) การพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหทันตอการเปล่ียนแปลง การพัฒนาทักษะการบริหารที่จําเปนใหกับผูบริหาร การ

วางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic Planning) ทักษะการโคช (Coaching) และทักษะการส่ือสาร การพัฒนาทักษะหัวหนางานใน

สายการผลิตเพื่อกระตุนการพัฒนาประสิทธิภาพทีมงาน การพัฒนาบุคลากรแตละกลุมงานใหมีความรูอัพเดทกับการ

เปล่ียนแปลงตามวิชาชีพ รวมถึงการปลูกฝงคานิยมองคกรใหกับพนักงานทุกสาขาสรางใหเกิดขึ้นเปนวัฒนธรรมองคกร  

โดยเนน 2 หัวขอหลัก คือ Active to Quality (คลองตัวแตคงไวซึ่งคุณภาพ) และ Think & Go Digital  (คิดและกาวสูดิจิทัล) ซึ่ง

ตอบโจทยการเรียนรูและปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลง  

4) การสรางความผูกพันและการปรับปรุงพัฒนาการส่ือสารภายในองคกร บริษัทฯ เห็นความสําคัญในการปรับปรุง

พัฒนาการส่ือสารภายในองคกรรวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีอยางตอเนื่องระหวางพนักงานกับบริษัท

ฯ อันไดแก การเพิ่มชองทางการส่ือสารภายใน Email หรือ Line Group Facebook Thanulux กิจกรรม Town Hall Meeting 

กิจกรรม On Boarding สําหรับพนักงานเขาใหม กิจกรรม Happy Birthday  และกิจกรรม TNL อาสา  รวมถึงในทุกปจะมีการ

สํารวจระดับการส่ือสารภายในองคกร สํารวจความพึงพอใจในสภาพแวดลอมการทํางาน เพื่อนําผลการสํารวจและ

ขอเสนอแนะตาง ๆ มาปรับปรุงเรื่องการส่ือสารและบรรยากาศภายในองคกรใหดียิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะนํามาสูการเสริมสราง

ความผูกผันของพนักงาน (Employee Engagement)  ซึ่งเปนหน่ึงในพันธกิจดานความยั่งยืนของบริษัทฯ 

6. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกบัการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธรุกิจ รวมถึงผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอม อยางเครงครัด โดยใหความสําคัญตอนโยบายการดําเนินธุรกิจที่ดีควบคูกับการดูแลสังคม ชุมชน และ

ส่ิงแวดลอม 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO14001:2015 และ ISO 9001:2015 รวมถึงไดรับรางวัล CSR – 

DIW CONTINUOUS AWARD ประจําป 2562 และมีหนวยงานกฎหมายทําหนาที่กํากับและติดตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของ

กับการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งการเผยแพรความรูและความเขาใจแกบุคลากรในองคกรอยางสม่ําเสมอ 

7. ความเสี่ยงดานการทุจริตและคอรรัปชั่น 

เนื่องจากบริษัทฯ ไดมุงเนนการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน จึงใหความสําคัญกับเรื่องบรรษัทภิบาลที่ดีและ

กระบวนการควบคุมภายในที่รัดกุม พรอมกําหนดนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ที่ชัดเจน

และเครงครัดในการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว ทั้งนี้บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการ

ตอตานการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) และไดการรับรองเปนสมาชิกภาคีเครือขาย

ตอตานคอรรัปชัน รวมถึงมีการจัดทําและส่ือสารจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) ใหกับผูขายและผูรับจางชวงเพื่อเนน

ย้ําถึงจุดยืนของบริษัท 

สวนการปองปรามและบริหารความเส่ียงจากการทุจริต บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการในการควบคุมและติดตาม

กระบวนการทํางานที่สําคัญที่อาจเกิดการทุจริตได โดยมีทีมงานฝายตรวจสอบภายในเปนผูประเมินความเส่ียงและสุมตรวจ 

ความถูกตองของการปฏิบัติงานใหมีความสุจริต โปรงใส และปองปรามการปฏิบัติงานที่อาจเกี่ยวของกับการทุจริตพรอมทั้ง

เปดชองทางการสื่อสารใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถแจงเบาะแสและขอเสนอแนะ หรือรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต   

มีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวรองทุกขตามกระบวนการที่เปนระบบ โปรงใส และ

ตรวจสอบไดเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น และความไววางใจในกระบวนการสอบสวนที่เปนธรรมผูมีสวนเกี่ยวของในทุกภาคสวน 
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 4. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

 

4.1 ลักษณะของทรัพยสินถาวรหลักที่บริษัทฯ ใชในการประกอบธุรกจิ ณ 31 ธันวาคม 2562 

1. ที่ดนิที่ใชดําเนนิธุรกิจ ซึง่เปนกรรมสิทธิ์ของบริษทัฯ  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
2. อาคารที่ใชในการดําเนินธุรกจิ ซึ่งเปนกรรมสิทธิข์องบริษทัฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

มูลคาตามบัญชี 

(หนวย : ลานบาท)

กรุงเทพฯ จํานวน 11 แปลง  20 ไร   1 งาน 17.00 ตร.ว. 101.82

อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี จํานวน   2 แปลง 32.00 ตร.ว. 0.96

อ. กบินทรบุรี จ.ปราจนีบุรี จํานวน   6 แปลง  28 ไร   3 งาน 53.00 ตร.ว. 23.70

อ. เมืองลําพูน จ.ลําพูน จํานวน   7 แปลง  27 ไร   3 งาน 85.60 ตร.ว. 31.84

อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ จํานวน   1 แปลง  3 ไร   1 งาน 76.00 ตร.ว. 22.76

 80 ไร  2 งาน 63.60 ตร.ว. 181.08

พื้นที่รวมที่ต้ังท่ีดินมีกรรมสิทธ

รวม

ท่ีต้ังอาคาร มูลคาตามบัญชี (หนวย : ลานบาท)

อาคารสํานักงาน  กรุงเทพฯ 18.86

อาคารสํานักงาน  จ. ลําพูน -

อาคารสํานักงาน  จ. สมุทรปราการ -

โรงงาน  กรุงเทพฯ -

โรงงาน จ. ปราจนีบุรี 8.3

โรงงาน จ. ลําพูน 25.91

โรงงาน จ. สมุทรปราการ 14.22

โรงงาน จ. ตาก 30.41

อาคารหอพัก  กรุงเทพฯ  1 แหง -

อาคารหอพัก  จ. ชลบุรี     2 แหง -

อาคารหอพัก  จ. ปราจนีบุรี  1  แหง 3.22

อาคารหอพัก  จ.ลําพูน  1  แหง 3.56

อาคารหอพัก  จ.เพชรบุรี  2  แหง 6.69

อาคารหอพัก  ประเทศจนี  1  แหง 1.78

อาคารหอพัก  จ.ตาก  1  แหง 2.95

อาคารหอพัก  จ.นครราชสีมา 1  แหง 9.94

รวม 125.84
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3. เครื่องจักร 

เครื่องจักร จํานวน (เครื่อง) 
มูลคาตามบัญชี 

(หนวย : ลานบาท) 

อายุการใชงาน ไมเกิน 5 ป 355 34.65 

อายุการใชงาน     เกิน 5 ป 2,449       - 

รวม 2,784 34.65 
 

 

 
 

4. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทนุของบริษทัฯ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหต ุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัยอย ไมมีทรัพยสินถาวรที่ใชในการประกอบธุรกจิ 
 

5. ภาระผูกพันหรือการนําทรัพยสินไปเปนหลกัประกัน 

  บริษัทฯ เปนเจาของทรัพยสินถาวรที่ใชในการประกอบธุรกจิ เชน ที่ดิน อาคารโรงงาน และเครื่องจกัร โดยทรัพยสิน

ดังกลาวไมมีภาระผูกพันหรือนําไปเปนหลักประกันใดๆ ท้ังสิ้น 
 

 

มูลคาตามบัญชี 

(หนวย : ลานบาท)

 ท่ีดิน อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี จํานวน 3 แปลง 7 ไร 24 ตร.ว.                             30.94

 ท่ีดิน อ.เขาชะเมา จ.ระยอง จํานวน 1 แปลง 17 ไร  1 งาน  87 ตร.ว.                               5.48

ท่ีดิน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จํานวน 1 แปลง  3 ไร  79 ตร.ว.                             22.00

ท่ีดิน อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี จํานวน 1 แปลง  1 ไร  2 งาน   - ตร.ว.                               4.99

 อาคารปอมยาม จ.ชลบุรี                               0.03

 อาคารโรงงาน จ.ชลบุรี                               7.73

 อาคารโรงงาน จ.ระยอง                             11.08

 อาคารโรงงาน จ.สมุทรปราการ                             49.86

 อาคารหอพัก จ.ชลบุรี 1 แหง  - 

 อาคารหอพัก จ.ระยอง 1 แหง                               0.44

 อาคารหอพัก จ.เพชรบุรี 1 แหง  - 

 อาคารหอพัก จ.เชยีงใหม 1 แหง                               1.72

28 ไร  4 งาน  90 ตร.ว.                    134.27

พื้นท่ีรวม

รวม

ท่ีต้ัง
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6. สินทรัพยไมมีตัวตน ที่บริษทัฯ ใชในการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2562 

 เครื่องหมายการคา 

 บริษัทฯ ไดทําสัญญากับผูมีสิทธิในเครื่องหมายการคา ทั้งที่เปนเจาของกรรมสิทธิ์ หรือผูที่ไดรับสิทธิใน

เครื่องหมายการคานั้น เกี่ยวกับการใชเคร่ืองหมายการคาเพื่อผลิตและจําหนายสินคาเสื้อผา และเครื่องหนัง ซึ่งเปนสัญญาตาง

ตอบแทนที่ตางฝายตางตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา คาสิทธิที่ตองจาย 3.5 - 7.5% ของยอดจําหนายที่กําหนดตาม

สัญญา 

เคร่ืองหมายการคา อายุสญัญา ระยะเวลาสญัญา

DAKS 10 ป ป 2561 - 2571

Olymp 6 ป ป 2559 - 2565
 

 

เครื่องหมายการคา อายุสญัญาระหวางเจาของ อายุสญัญาระหวาง ระยะเวลาสญัญา

เคร่ืองหมายการคากับผูไดรับสทิธิ์ ผูใหสทิธิ กับ TNL ผูใหสทิธิ กับ TNL

Guy Laroche, Guy Guy Laroche 10 ป 2 ป ป 2562 - 2563

Absorba 5 ป 3 ป ป 2559 - 2563

ELLE HOMME 5 ป 5 ป ป 2560 - 2564
 

ความเปนไปไดของการตออายุสญัญา 

จากเงื่อนไขของสัญญาที่บริษัทฯ ตองปฏิบัติในเรื่องของการรักษาชื่อเสียงของเครื่องหมายการคา ตลอดจนการรักษา

มาตรฐาน และคุณภาพของสินคาเสมือนหนึ่งเจาของเครื่องหมายการคา และ/หรือ ผูใหสิทธิเครื่องหมายการคาทําเองนั้น 

บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอยางเครงครัด ซึ่งในแตละปเจาของเครื่องหมายการคา และ/หรือ ผูใหสิทธิเครื่องหมายการคา 

จะเดินทางมาสํารวจสภาพตลาด การจําหนายและการผลิตจนเปนที่พอใจเสมอ และจากสายสัมพันธอันยาวนานในการทํา

ธุรกิจรวมกันกับเจาของเครื่องหมายการคา และ/หรือ ผูใหสิทธิเครื่องหมายการคา จนประสบผลสําเร็จ ทําใหเครื่องหมาย

การคาเหลานั้นเปนที่รูจักอยางกวางขวางในตลาด การตออายุสัญญาจึงเปนไปอยางสม่ําเสมอ 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในกิจการที่เกี่ยวเนื่อง และเอื้อประโยชนตอบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการทําธุรกิจหลักของ

บริษัท 

4.3 ราคาประเมินทรัพยสิน หากมีการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย หรือมีการตีราคาทรัพยสินใหม 

- ไมมี - 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) 

 5. ขอพิพาททางกฎหมาย 

 

คดีที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพย ของ บริษัทฯ หรือบริษัทยอย ที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน 
ณ 31 ธันวาคม 2562 

-  ไมมี  - 

คดทีี่กระทบตอการดําเนนิธุรกิจของ บริษัทฯ หรือบริษัทยอย อยางมีนัยสําคัญ แตไมสามารถประเมินเปนตวัเลขได 

-  ไมมี  - 

คดทีี่มิไดเกดิจากการประกอบธุรกิจโดยปกตขิอง บริษทัฯ หรือบริษัทยอย 

-  ไมมี  - 
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บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 

 6. ขอมลูทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น 
 

6.1 ขอมูลทั่วไป 
บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107537001358 

ทุนจดทะเบียน :  120 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 120 ลานหุน เรียกชําระเต็มจํานวนแลว 

ประกอบธุรกิจ :  อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปและเครื่องหนัง 

สํานักงานใหญ :  129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

Home Page :  www.thanulux.com 

โทรศัพท  :  0-2295-0911-9, 0-2295-4171-80 

โทรสาร  :  0-2294-5101, 0-2294-5918, 0-2294-0794  

ศูนยลูกคาสัมพันธ :  0-2295-0911-9, 0-2295-4171-80 

E-mail  :  เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ supachoke@thanulux.com 

     สํานักตรวจสอบภายใน    audit@thanulux.com 

     ศูนยลูกคาสัมพันธ    crcenter@thanulux.com 
 

บุคคลอางอิงอื่น 
นายทะเบียนหลักทรัพย 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จาํกดั                    

เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท  :  0-2009-9000 

โทรสาร        :  0-2009-9991  

ศูนยลูกคาสัมพันธ  :  0-2009-9999 

Website                :  http://www.set.or.th/tsd 

E-mail                   :  SETContactCenter@set.or.th 
 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากดั 

47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท                :  0-2294-8504, 0-2294-8587 

โทรสาร                 :  0-2294-2345 

โดย  นายอนุสรณ   เกียรตกิังวาฬไกล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 และ/หรือ 

  นางขวัญใจ   เกียรตกิังวาฬไกล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 และ/หรือ 

  นายสาธติ         เกียรตกิังวาฬไกล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9760 และ/หรือ 

  นายประสิทธิ์พร เกษามา               ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9910 
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บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 

6.2 ขอมูลสําคัญอื่น 

การลงทุนของ บริษัท ธนูลักษณ จํากดั (มหาชน) ในบริษัทอื่น 

หุนในบริษัทอื่น ท่ีบริษัทถือไวตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุนท่ีออกจําหนายแลวมีดงัตอไปนี ้
 

ประเภท จํานวนหุน จํานวน % จํานวนเงิน

ช่ือบรษิัท/ที่อยู ประเภทธุรกิจ หุน ที่ออก หุนที่ถอื สัดสวน (บาท)

จําหนาย การถอืหุน

บรษิัทจําหนาย

1.  บรษิัท เซเลเบรท เว็ลธ จํากัด สนิคาแฟชั่น หุนสามัญ 850,000      746,000      87.76         69,235,995.20   

129/1 ถนนชองนนทรี  แขวงชองนนทรี นําเขา

เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ

โทรศัพท   0-2294-9505

โทรสาร    0-2294-9506

2.  บรษิัท สห โคเมเฮียว จํากัด สนิคามือสอง หุนสามัญ 1,350,000   135,000      10.00         13,500,000.00   

989 อาคารสยามพิวรรธนทาวเวอร ชั้นท่ี 28

หองเลขที่ T28A1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท   0-2251-3527  ถึง 8

โทรสาร    0-2251-3529

3.  บรษิัท มิวากิ มาเลเซยี จํากัด เครื่องแตงกาย หุนสามัญ 1,000,000   190,000      19.00         2,481,039.21     

37บี  ชารัน  เอสเอส22/23  ดามันซารา  จายา

47400 เปตาริง  จายา  ซาลงังอ  ดารู  เอซาน

ประเทศมาเลเซีย

โทรศัพท   (03)  719-4381

โทรสาร    (03)  719-5399

4.  บรษิัท มิวากิ  ฟลิปปนส จํากัด เครื่องแตงกาย หุนสามัญ 20,800,000 3,952,000   19.00         3,317,590.00     

ชั้น 25   ยูเชงโก  ทาวเวอร  อารซีบีซี พลาซา

เลขท่ี  6819  อยาราแอนดเซน ถนนกิล พูยัท

เมืองมาคาติ  ประเทศฟลิปปนส 1200

โทรศัพท   (632) 753-4791-2

โทรสาร    (632) 753-4794

5.  บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล คอมเมอรเชียล เครื่องแตงกาย หุนสามัญ 50,000        7,200          14.40         3,822,438.85     

     โคออดิเนชั่น (ฮองกง)  จํากัด

หอง 408 ชั้น 4  อาคารโฮปซี อนิดัสเตรียล

เลขท่ี 26  ถนนลามฮิง  เกาลนูเบย  เกาลูน

ฮองกง

โทรศัพท   (852) 2756-5622

โทรสาร    (852) 2753-8631  
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บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 

ประเภท จํานวนหุน จํานวน % จํานวนเงิน

ช่ือบรษิัท/ที่อยู ประเภทธุรกิจ หุน ที่ออก หุนที่ถอื สัดสวน (บาท)

จําหนาย การถอืหุน

6.  บรษิัท เวิลด สหแฟชั่น จํากัด เครื่องแตงกาย หุนสามัญ 50,000        9,500          19.00         9,500,000.00     

129/1 ถนนชองนนทรี  แขวงชองนนทรี

เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ

โทรศัพท   0-2294-2250

โทรสาร    0-2294-2251

7.  บรษิัท ไวซ  วินเนอร จํากัด เสื้อผาและ หุนสามัญ 100,000      18,000        18.00         1,800,000.00     

555/128-129 ถนนราชพฤกษ ต.มหาสวัสดิ์ อปุกรณกีฬา

อ.บางกรวย นนทบุรี

โทรศัพท   0-2101-6698

โทรสาร    0-2101-6698

8. บริษัท มอรแกน เดอ ทวั (ประเทศไทย) จํากัด เครื่องแตงกาย หุนสามัญ 400,000      64,000        16.00         6,400,597.59     

129/1 ถนนชองนนทรี  แขวงชองนนทรี

เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ

โทรศัพท   0-2295-1737, 0-2295-1730

โทรสาร    0-2294-1757

9.  บรษิัท ปากน้ําโพวัฒนา  จํากัด เครื่องแตงกาย หุนสามัญ 10,000        1,400          14.00         1,037,442.00     

310/47-50 ถนนสวรรควิถี  ตําบลปากน้ําโพ

อําเภอเมือง   จังหวัดนครสวรรค

โทรศัพท   (056) 222-354, 223-683

โทรสาร    (056) 223-683

10.  บรษิัท อินทนิลเชียงใหม จํากัด เครื่องแตงกาย หุนสามัญ 5,000          625             12.50         2,781,362.50     

162/2  ถนนชางคลาน  ตําบลชางคลาน

อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม

โทรศัพท   (053) 274-514-15, 282-598-9

โทรสาร    (053) 282-358

11.  บรษิัท โคราชวัฒนา จํากัด เครื่องแตงกาย หุนสามัญ 10,000        1,250          12.50         1,527,575.00     

3/44-47  ตรอกเสาธง ถนนมุขมนตรี

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา

โทรศัพท   (044) 253-772

โทรสาร    (044) 261-556-9

12.  บรษิัท ซนัแอนดแซนด จํากัด เครื่องแตงกาย หุนสามัญ 10,000        1,250          12.50         1,498,637.50     

74/220-224 ถนนพูนผล  อําเภอเมือง

จังหวัดภเูก็ต

โทรศัพท   (076) 213-137, 223-984-5

โทรสาร    (076) 213-137
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บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 

 

ประเภท จํานวนหุน จํานวน % จํานวนเงิน

ช่ือบรษิัท/ที่อยู ประเภทธุรกิจ หุน ที่ออก หุนที่ถือ สัดสวน (บาท)

จําหนาย การถือหุน

13.  บรษิัท อินเตอรเซาท จํากัด เครื่องแตงกาย หุนสามัญ 10,000        1,250          12.50         4,285,612.50     

229-231  ถนนธรรมนูญวิถี  อําเภอหาดใหญ

จังหวัดสงขลา

โทรศัพท   (074) 243-850, 245-019

โทรสาร    (074) 356-339

14.  บรษิัท อีสทเทิรน ไอ. ซี. ซี. จํากัด เครื่องแตงกาย หุนสามัญ 10,000        1,250          12.50         2,938,062.50     

90/5-6, 8 หมู 4  ถนนพิพิธ  ตําบลบางทราย

อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท   (038) 285-194

โทรสาร    (038) 285-194

15.  บรษิัท มหาราชพฤกษ จํากัด เครื่องแตงกาย หุนสามัญ 10,000        1,200          12.00         415,584.00        

470/7  ถนนพระองคดํา  ตําบลในเมือง

อําเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก

โทรศัพท   (055) 212-288-90

โทรสาร    (055) 212-288

บรษิัทผลิต

1.  บรษิัท เอส. แอพพาเรล จํากัด เสื้อผาสําเร็จรูป หุนสามัญ 180,000      179,998      99.998       30,483,098.27   

4/2 หมู 8  ถนนบางนา-ตราด กม. 18

ตําบลบางโฉลง  อําเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท   0-2337-1657-8

โทรสาร    0-2337-1659

2.  บรษิัท โทเทิลเวยอิมเมจ จํากัด เคร่ืองหนัง หุนสามัญ 200,000      38,000        19.00         7,132,316.93     

129/1 ถนนชองนนทรี  แขวงชองนนทรี

เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ

โทรศัพท   0-2295-4171-9

โทรสาร    0-2294-5101

3.  บรษิัท ไทยมอนสเตอร จํากัด เสื้อผาสําเร็จรูป หุนสามัญ 50,000        9,500          19.00         5,548,942.47     

129/1 ถนนชองนนทรี  แขวงชองนนทรี

เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ

โทรศัพท   0-2295-4171-9

โทรสาร    0-2294-5101  
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บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 

ประเภท จํานวนหุน จํานวน % จํานวนเงิน

ชื่อบรษิัท/ที่อยู ประเภทธุรกิจ หุน ที่ออก หุนที่ถอื สัดสวน (บาท)

จําหนาย การถอืหุน

4.  บรษิัท ไทยแน็กซสิ จํากัด ลาเบล หุนสามัญ 200,000      38,000        19.00         4,700,000.00     

222 หมูที ่5 ถนนสุวรรณศร ตําบลนนทรี

อําเภอกบินทรบุร ี จังหวัดปราจีนบุรี

โทรศพัท   (037) 205-145-7

โทรสาร    (037) 205-229

5.  บริษทั อนิเตอรเนชัน่แนล เลทเธอรแฟชัน่ จํากดั เครือ่งหนงั หุนสามัญ 500,000      90,000        18.00         8,810,100.00     

129/1 ถนนชองนนทร ี แขวงชองนนทรี

เขตยานนาวา  กรงุเทพฯ

โทรศพัท   0-2295-4171-9

โทรสาร    0-2294-5101

6.  บรษิัท เอราวัณสิ่งทอ จํากัด ผลิตเสนดายและ หุนสามัญ 6,214,634   922,468      14.84         117,726,177.91 

49 หมูที ่3 ถนนปูเจาสมิงพราย แขวงสําโรงใต ทอผาประเภทฝาย

เขตพระประแดง  สมุทรปราการ

โทรศพัท   0-2183-3898-9

โทรสาร    0-2183-3916

7.  บรษิัท แชมปเอช จํากัด เสื้อผาสําเรจ็รปู หุนสามัญ 400,000      60,000        15.00         6,000,000.00     

3885/2 แขวงบางโคล  เขตบางคอแหลม

กรงุเทพฯ

โทรศพัท   0-2291-2533-4

โทรสาร    0-2291-2537

8.  บรษิัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน) เสื้อผาสําเรจ็รปู หุนสามัญ 96,000,000 13,484,000 14.05         52,683,587.15   

666 ถนนพระราม 3  แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา  กรงุเทพฯ

โทรศพัท   0-2685-6500

โทรสาร    0-2294-5159

9.  บรษิัท ไทยทาคายา จํากัด   ยีนส หุนสามัญ 300,000      33,000        11.00         3,300,000.00     

129/1 ถนนชองนนทร ี แขวงชองนนทรี

เขตยานนาวา  กรงุเทพฯ

โทรศพัท   0-2295-4171-9

โทรสาร    0-2294-5101

บรษิัทบรกิาร

1.  บรษิัท เอสเอสดีซ ี(ไทเกอรเท็กซ) จํากัด ฟอกยอมผา หุนสามัญ 32,400,000 6,144,600   18.96         68,634,718.97   

111  หมูที่ 5  ตําบลนนทรี และเสนดาย

อําเภอกบินทรบุร ี จังหวัดปราจีนบุรี

โทรศพัท   (037) 281-930, 281-932

โทรสาร    (037) 281-937  




