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  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563  

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

  
 บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2518 ด้วยเจตนารมณ์ของ คุณบุณยสิทธิ์ 
โชควัฒนา ประกอบธุรกิจการผลิตสินค้าเส้ือผ้าส าเร็จรูป โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ล้านบาท จ านวนพนักงาน 75 คน 
สถานประกอบการตั้งอยู่ที่บริเวณวัดดอกไม้ ผู้ถือหุ้นท้ังหมด มีสัญชาติไทย ประกอบด้วยบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 
  ชื่อ “ธนูลักษณ์” ถูกตั้งขึ้นให้สอดคล้องกับชื่อของ ARROW ที่มีสัญลักษณ์เป็นลูกศร โดยธนูลักษณ์มีสัญลักษณ์สีแดง
รูปพระรามแผลงศรขึ้นฟ้า แฝงไปด้วยความหมาย รูปพระรามบ่งบอกถึงความเป็นไทย สีแดงบ่งบอกถึงความโชคดี และธนูที่
แผลงขึ้นฟ้าหมายถึงเทรนด์แฟชั่นที่พุ่งไปข้างหน้า 
 

1.1 นโยบายในการด าเนินงานของบริษัท 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ด้วยการบริหารจัดการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

เพื่อสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ 
1. มุ่งมั่นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเพิ่มคุณค่าและความพึงพอใจแก่ ลูกค้า และผู้ถือหุ้น 

2. ส่งเสริมให้บริษัทมีการก ากับดูแลกิจการท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการด าเนินธุรกิจ 

3. ก้าวสู่องค์กรดิจิทัล ในการบริหารจัดการ 

4. ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

ค่านิยม : SMART 

S Synergy ผนึกก าลังความร่วมมือ 
M Moral & Ethics  ด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
A Active to Quality ยึดมั่นในคุณภาพ 
R Responsibility for Social รับผิดชอบต่อสังคม 
T Think & Go Digital คิดและก้าวสู่ดิจิทัล 

SLOGAN : มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สู่ความเป็นเลิศ 
 

 
 
 

 ส่วนที่ 1   |   การประกอบธุรกิจ 
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
 

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

บริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนลิขสิทธิ์แบรนด์ ARROW จากสหรัฐอเมริกา และมอบหมายให้บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด (มหาชน) ดูแลด้านการขายและการตลาดในประเทศ ริเริ่มให้มีผู้ให้ค าแนะน าการเลือกสินค้า (AC: Arrow Consult) 
เป็นผู้แนะน าในการเลือกเสื้อให้กับลูกค้า และจัดให้มีห้องลองเสื้อ (Fitting Room) เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจเมื่อสวมใส่ 
ด้านการตลาดได้คิดสโลแกนสินค้าชิ้นแรกของแอร์โรว์ "แอร์โรว์คือเชิ้ต เชิ้ตคือแอร์โรว์" และเลือกแบรนด์แอมบาสเดอร์
เป็น คุณพิชัย วาสนาส่ง พร้อมด้วยสโลแกน "แอร์โรว์ เอกลักษณ์ของเอกบุรุษ" 

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

ได้รับลิขสิทธิ์แบรนด์ 

 
 

 

ทศวรรษที่ 2 ร่วมทุนต่อยอดธุรกิจ (พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2538) 
บริษัทฯ ร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติเพื่อขยายธุรกิจผลิตสินค้าเครื่องหนัง เส้ือผ้า และวัตถุดิบต้นน้ า ก่อสร้างโรงงานใน

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา ต่อมาขยายเพิ่มไปที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์จังหวัดล าพูน และกบินทร์บุรี 
และได้รับการส่งเสริมลงทุน BOI 

เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้น 
พ.ศ. 2530 - เพิ่มทุนจดทะเบียนบรษิัท เป็น 24 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท  
   เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2530 
พ.ศ. 2531 - เพิ่มทุนจดทะเบียนบรษิัท เป็น 45 ล้านบาท  
                          และแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไวเ้ป็นหุ้นละ 10 บาท 
พ.ศ. 2532 - เพิ่มทุนจดทะเบียนบรษิัท เป็น 60 ล้านบาท 
พ.ศ. 2537 - แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั 
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ได้รับลิขสิทธิ์แบรนด์ 

 
 

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

วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในปี 2540 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอย่างมาก ภาคธุรกิจประสบภาวะขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน รวมถึงยอดขายสินค้าในประเทศและส่งออกลดลง คุณบุณยสิทธิ์  
โชควัฒนา มองทุกวิกฤตเป็นโอกาส จึงได้จัดงาน “SAHA GROUP EXPORT & TRADE EXHIBITION” ขึ้นเป็นปีแรก โดย
มุ่งเน้นขยายลูกค้าตา่งประเทศ ด้วยความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้นกับคู่ค้าในต่างประเทศ และคุณภาพสินค้าของบริษัท ท าให้ยอด
ส่งออกของบริษัททยานสูงขึ้นถึงร้อยละ 50 ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้อย่างมั่นคง 

เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้น 
พ.ศ. 2539 - เพิ่มทุนจดทะเบียนบรษิัท เป็น 120 ล้านบาท 
พ.ศ. 2542 - ออกหุ้นกู้ จ านวน 300 ล้านบาท 
พ.ศ. 2545 - ได้รับโอนเครื่องหมายการค้า LOUIS FONTAINE จาก บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2546 - แปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท  
   เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2546 

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

ส าคัญ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นและส่งเสริมงานดา้นวจิัยและพัฒนานวัตกรรม โดยร่วมกับอุตสาหกรรมต้นน้ าในเครือพัฒนาวัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพสูง ท าให้สินค้าที่ผลิตออกมาแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้น 
พ.ศ. 2549 - มีการ Re-brand “ZAZCH” เป็น “HORNBILL” 
พ.ศ. 2550 - ได้รับรางวัลนวตักรรมยอดเยี่ยมประเภท Product ชื่อนวัตกรรม ‘Cottazilk” 
พ.ศ. 2555 - เปิดอาคารโรงงานหลังที่ 2 ที่สาขาล าพูน 
  - ขยายธุรกิจบริการซักอบรดี สาขาบางพลี 
พ.ศ. 2558 - บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า  
   ARROW (Licensee) โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า  
   ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2558 

ได้รับลิขสิทธิ์แบรนด์ 
 

 
ทศวรรษที่ 5 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (พ.ศ. 2559 - พ.ศ.2568) 

ประเทศไทยก าลังเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งเน้นการขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
บริษัทฯ ร่วมมือกับพันธมิตรอุตสาหกรรมต้นน้ าในการพัฒนาวัตถุดิบ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยจัดประกวด Thanulux Innovation Award ตั้งแต่ปี 2550 โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะส่งเข้า
ประกวดในงานนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ (Chairman Award) และผลักดันให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและ
สิทธิบัตร 
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เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้น 
พ.ศ. 2559 - จัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท เวิลด์ สหแฟชั่น จ ากัด เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจ าหน่าย

สินค้าเครื่องแต่งกายภายใต้เครื่องหมายการค้า "Takeo Kikuchi" 
พ.ศ. 2560 -   ได้รับลิขสิทธิ์ให้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เส้ือเชิ้ตคุณภาพดีจากประเทศเยอรมัน  Brand 

"Olymp" 
 -  ขยายฐานการผลิตสินค้าเครื่องหนัง ที่สาขาแม่สอด จังหวัดตาก 
พ.ศ. 2561 -  จัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท สห โคเมเฮียว จ ากัด เพิ่มการลงทุนในธุรกิจใหม่ 
 - ขยายฐานการผลิตสินค้าเครื่องหนัง ที่สาขาล าพูน 
 พ.ศ. 2562 - ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท สห โคเมเฮียว จ ากัด 
 -    ร่วมลงทุนในหุ้นสามัญ เพื่อจัดตั้งบริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จ ากัด เพื่อขยายการลงทุน

ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 -    รับโอนธุรกิจค้าปลีกภายใต้แบรนด์ Era-won จาก บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จ ากัด 
พ.ศ. 2563    -    ขยายช่องทางธุรกิจในรูปแบบ B2B  B2C  กลุ่มธุรกิจ Work wear  (ชุดข้าราชการ และ ชุด 

uniform)  ธุรกิจ  Healthcare  และ  Medical Textile                     
 
ได้รับลิขสิทธิ์แบรนด์ 

 
 

รางวัลทางสังคม 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2548 - เกียรติบัตร การด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ  
พ.ศ. 2550 -  ใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในสถานประกอบการ ระดับเงิน  
   จาก  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2551 -  ใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2546 ระดับสมบูรณ์ 
พ.ศ. 2552 -   ใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบการ  ASO-T 

Thailand แพลทินัม และ ASO Thailand จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ 
   กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
  -  ใบรับรองสถานประกอบการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
        -  ประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมาย (ธง) ในการด าเนินการโครงการลดสถิติอุบัติเหตุ จาก

ศูนย์ความปลอดภัยในการท างานพ้ืนท่ี 1 และ 4  
พ.ศ. 2555-2560 -  ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ  
พ.ศ. 2558  -   ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์  

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส านักงานใหญ่ และสาขาล าพูน 
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พ.ศ. 2558-2563      -   รางวัล “สถานประกอบกจิการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
(ระดับประเทศ)” ติดต่อกันเป็นปทีี่ 6 

 

สภากาชาดไทย 
พ.ศ.2558 -   ประกาศเกียรติคุณ จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  

ในฐานะเป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ต่อเนื่อง 3 ปี 
 

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

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

ส่ิงแวดล้อม 
พ.ศ. 2560             -   รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) และ รางวัล Eco  

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

ของเสีย 
พ.ศ. 2562   - โล่รางวัลโครงการส่งเสริมการผลิตที่ลดอัตราการเกิดก๊าซเรือนกระจก  
พ.ศ. 2558-2563 -   รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW และ CSR-DIW CONTINUOUS Award 2019 มาตรฐานความ

รับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม ติดต่อกันเป็นปีท่ี 6 
 

กระทรวงพลังงาน 
พ.ศ. 2562   - รางวัลโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกตอนล่าง 

 

กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2547 -   ใบประกาศเกียรติคุณ “สถานท่ีท างานสะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ”  
พ.ศ. 2548 - โล่เกียรติคุณในการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์จากผู้สูงอายุ เขตยานนาวา 
พ.ศ. 2561 - ใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุนและเป็นปูชนียบุคคลผู้ท าคุณประโยชน์ในพื้นที่ 

เขตยานนาวา 
 

รางวัลทางสินค้าและผลิตภัณฑ์ 

พ.ศ. 2554 - ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย เครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานสีเขียว 
ประเภท Thai Silk Blend ส าหรับเนื้อผ้า Cottazilk แบรนด ์DAKS 

พ.ศ. 2556 - ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท์ (Carbon Footprint) จากองค์การบริหารจดัการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งรว่มกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand 
Textile Institute: THTI) ส าหรับผลิตภัณฑ์เส้ือเชิ้ต Arrow Style AY630 
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  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563  

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) 

 

  - ได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องหมาย Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ ประเภทระบาย
ความชื้นและเหงื่อได้ดีและเพิ่มความสบายเวลาสวมใส่ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ คือ เส้ือเชิ้ต 
(cool innovation) แบรนด ์Guy Laroche จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

พ.ศ. 2557 - ได้รับการรับรองฉลากฟุตพร้ินท์สิ่งแวดล้อม (Environmental Footprint) จากสถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ (Thailand Textile Institute: THTI) ส าหรับผลิตภัณฑ์เส้ือเชิ้ต 
Arrow Style AY630 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

พ.ศ. 2562    -     โล่ประกาศเกียรติคุณ บริษัทเกษียณสุข ระดับทองแดง จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน   
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  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563  

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 

 
 

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ 
บริษัท เอส. แอพพาเรล จ ากดั  

 ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเครื่องแตง่กาย และรับจ้างผลิตสินค้า  
 ส านักงานและโรงงาน ตั้งอยูเ่ลขที่ 4/2 หมู่ที่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี  

จังหวดัสมุทรปราการ 
บริษัท เซเลเบรท เวล็ธ จ ากดั 

 ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้าเครือ่งแต่งกาย 
  ส านักงาน ตั้งอยูเ่ลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 
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  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563  

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 1.3.1 นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับการจ าหน่าย โดยบริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการด้าน

จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ วางแผนการผลิต และการส่ังการผลิต 

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

 

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
 หมายเหตุ : * แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน 

 

 

 
 

บริษัทถอืหุ้นบริษัท

อ่ืน

บริษัทอ่ืนถอืหุ้น

บริษัท

1. กรณีการถอืหุ้นเกินกว่า 50%

(ก)

(ข)

1. บริษัท เอส.แอพพาเรล จ ากัด 99.99 -

2. บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จ ากัด 87.76 -

(ค)

บริษทัย่อยทั้ง 2 แหง่ตามขอ้ (ข) ไม่ได้ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

(ก)

(ข)

(ก)

* 1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 0.93 24.93

2. บริษัท ไอ.ซ.ีซ.ี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 3.44 11.09

(ข)

  

บริษัทอ่ืนเปน็ผูถ้อืหุ้นในบริษัทไม่เกินกว่า 25%

บริษัทฯ ต้องไม่ถอืหุ้นไขว้ในบริษัทอ่ืนเกินกว่า 25%

บริษัทฯ เปน็ผูถ้อืหุ้นในบริษัทอ่ืนไม่เกินกว่า 25%

- -บริษัทอ่ีนต้องไม่ถอืหุ้นไขว้ในบริษัท เกินกว่า 25%

บริษัทฯ เปน็ผูถ้อืหุ้นในบริษัทอ่ืนเกินกว่า 25%  แต่ไม่เกินกว่า 50%

- -บริษัทอ่ืนต้องไม่ถอืหุ้นไขว้ในบริษัท เกินกว่า 10%

3.  กรณีการถอืหุ้นไม่เกินกว่า  25%*

2.  กรณีการถอืหุ้นเกินกว่า  25%    แต่ไม่เกินกว่า  50 %

บริษัทอ่ืนเปน็ผูถ้อืหุ้นในบริษัทเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%

- -บริษัทฯ ต้องไม่ถอืหุ้นไขว้ในบริษัทอ่ืนเกินกว่า 10%

บริษัทฯเปน็ผูถ้อืหุ้นในบริษัทอ่ืน เกินกว่า 50%

บริษัทอ่ืนต้องไม่ถอืหุ้นไขว้ในบริษัท

บริษัทฯเปน็ผูถ้อืหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอ่ืน ตั้งแต่ 2 บริษัทข้ึนไป

- -บริษัทอ่ืนเหล่าน้ันต้องไม่ถอืหุ้นไขว้ระหว่างกัน

                      ช่ือบริษัท

สัดส่วนการถอืหุ้น (%)

บริษัทอ่ืนเปน็ผูถ้อืหุ้นในบริษัท เกินกว่า 50%

- -บริษัทฯ ต้องไม่ถอืหุ้นไขว้ในบริษัทอ่ืน
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  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563  

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) 

 

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัทฯ มีการท าธุรกรรมกับกลุ่มส่ิงทอ และเครื่องนุ่งห่มในเครือ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ผู้
ถือหุ้นใหญ่ ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ าจนถึงปลายน้ า ตลอดจนบริษัทจัดจ าหน่าย ซึ่งช่วยสนับสนุนการท าธุรกิจของบริษัท
อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบจนถึงการจัดจ าหน่ายสินค้า 
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำเส้ือผ้ำส ำเร็จรูปและเครื่องหนังทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  ภำยใต้
เครื่องหมำยกำรค้ำสำกลท่ีบริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์ และเครื่องหมำยกำรค้ำของบริษัท 

ส ำหรับปี 2563 มีสัดส่วนกำรขำยในประเทศ : ต่ำงประเทศ คือ  63 : 37 
ตลำดในประเทศนั้น บริษัทฯ จ ำหน่ำยสินค้ำโดยตรงสู่ผู้บริโภคผ่ำนช่องทำงห้ำงสรรพสินค้ำ ทำงออนไลน์ และผ่ำน

ลูกค้ำรำยใหญ่ คือ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) (ICC) ส่วนตลำดต่ำงประเทศบริษัทฯ จ ำหน่ำยให้กับ
บริษัทจัดจ ำหน่ำย และ/หรือ บริษัทเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำในประเทศต่ำงๆ เช่น สหรัฐอเมริกำ ยุโรป เอเชีย อำเซียน และ
ญี่ปุ่น 

2.1 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

สินค้ำส ำเร็จรูปของบริษัท แบ่งเป็นหมวดสินค้ำ ดังนี้ 

เสื้อผ้าส าเร็จรูป 

ผลิตภัณฑ์เส้ือผ้ำส ำเร็จรูปของบริษัท ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ำทั้งสุภำพบุรุษ สุภำพสตรี และเด็ก ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์ เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด กำงเกง สูท แจ็คเก็ต ชุดนอน ชุดชั้นใน เนคไท ผ้ำเช็ดหน้ำ ผ้ำพันคอ ชุดว่ำยน้ ำ ชุดออกก ำลังกำย 
และถุงเท้ำภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ ARROW, EXCELLENCY, GETAWAY, COOL, Guy Laroche, Guy Guy Laroche, 
DAKS, ELLE HOMME, Takeo Kikuchi, Olymp, HORNBILL, ICON, positif, MIX–SELF, MORGAN แ ล ะ  Era-won 
ส ำหรับสุภำพบุรุษ และสุภำพสตรี ส่วนผลิตภัณฑ์ส ำหรับเด็กนั้น บริษัทฯ ผลิตและจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำส ำหรับเด็กแรกเกิด ถงง   
ขวบ นอกจำกนั้น ยังมีผ้ำอ้อม เครื่องนอน รองเท้ำ ถุงเท้ำ ตุ๊กตำ ผลิตภันฑ์สำรซักล้ำงและของใช้ส ำหรับเด็กเล็ก ภำยใต้
เครื่องหมำยกำรค้ำ absorba, Babble, Cadeau 

 

เครื่องหนัง 
เป็นผลิตภัณฑ์ส ำหรับสุภำพบุรุษและสตรี ซง่งประกอบด้วยกระเป๋ำสตำงค์ กระเป๋ำถือ และ เข็มขัด ภำยใต้

เค รื่ อ ง ห ม ำ ย ก ำ ร ค้ ำ  ARROW, EXCELLENCY, GETAWAY, Guy Laroche, Guy Guy Laroche, DAKS, LOUIS 
FONTAINE และ MORGAN, Smyth & Myne  

 

สินค้าอื่น เช่น สินค้ำกลุ่มอุปกรณ์ของใช้ และผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำม  
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 

โครงสร้างรายได้ 
รายได้บริษัทและบริษัทย่อย 

        แบ่งโดยผู้ด ำเนินกำร          (หนว่ย : ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์ ด ำเนินกำรโดย % กำรถอืหุ้น 2563 % 2562 % 2561 %

สินค้าแฟช่ัน บมจ. ธนลูักษณ์ -                 1,120.07     100.08    1,508.66     92.38      1,607.09     90.35      

สินค้าแฟช่ัน บจ. เอส. แอพพาเรล 99.999           -            -          5.43          0.33        8.83          0.50        

สินค้าแฟช่ัน บจ. เซเลเบรท เว็ลธ 87.76             (0.93) (0.08) 119.09       7.29        162.80       9.15        

รวมรายได้จากการขาย 1,119.14     100.00    1,633.19     100.00    1,778.72     100.00    

        แบ่งโดยแหล่งรำยได้           (หนว่ย : ล้านบาท)

ผลิตภณัฑ์ รายได้จากการขาย 2563 % 2562 % 2561 %

สินค้าแฟช่ัน ในประเทศ 708.83       63.34      1,139.49     69.77      1,205.57     67.78      

สินค้าแฟช่ัน ส่งออก 410.31       36.66      493.70       30.23      573.15       32.22      
รวมรายได้จากการขาย 1,119.14     100.00    1,633.19     100.00    1,778.72     100.00    

 

 

รายได้เฉพาะบริษัท 
      (หนว่ย : ลา้นบาท)

     รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ 2563 % 2562 % 2561 %

     เสื้อผา้ส าเร็จรูป 748.43       66.80      959.55       62.53      1,019.10     60.95      

     เคร่ืองหนงั 372.02       33.20      575.11       37.47      652.88       39.05      
รวม 1,120.44     100.00    1,534.66     100.00    1,671.98     100.00    

 
 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

2.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาด 

ตลาดในประเทศ 

กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ (COVID-19) ที่ระบำดหนักในช่วงครง่งปีแรก ท ำให้เศรษฐกิจของประเทศ
ได้รับผลกระทบอย่ำงรุนแรง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำคกำรท่องเที่ยวที่มีควำมส ำคัญ มีกำรปิดตัวของกิจกำรหลำยแห่ง 
ห้ำงสรรพสินค้ำถูกปิดชั่วครำว ส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมสิ่งทอ  โดยเฉพำะคู่ค้ำของทำงบริษัทท่ีมีช่องทำงขำยหลักเป็น
ห้ำงสรรพสินค้ำ ประกอบกับพฤติกรรมลูกค้ำที่มีกำรเปล่ียนแปลงจำกสถำนกำรณ์โรคระบำด และกำรล๊อคดำวน์ ส่งผล
ให้กำรซื้อขำยผ่ำนช่องทำงห้ำงสรรพสินค้ำลดลง ในขณะท่ีช่องทำงกำรขำยออนไลน์เติบโตขง้น  

บริษัทฯ จงงต้องมีกำรปรับตัวต่อสถำนกำรณ์นี้ โดยมุ่งเน้นไปที่กำรพัฒนำช่องทำงกำรขำยออนไลน์ สร้ำงสินค้ำ
ที่เหมำะสมกับช่องทำงกำรขำยและพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถแข่งขันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 

ธุรกิจสินค้าแฟชั่นแบรนด์ ทั้ง License Brand และ House Brand 
1. ด้านผลิตภัณฑ์  

บริษัทฯ  มีกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนวัตถุดิบอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงในตลำด ตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ และทันต่อกระแสแฟชั่นที่ปรับเปล่ียนอย่ำงรวดเร็ว อำทิ ผ้ำเคลือบสำรพิเศษที่มีคุณสมบัติช่วยลดกำร
สะสมของเชื้อไวรัส ยับยั้งกำรเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำที่ใส่ใจเรื่องสุขอนำมัยมำกขง้น 
และขยำยผลโครงกำรผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยลดปัญหำด้ำนส่ิงแวดล้อมต่อเนื่อง อำทิเช่น นวัตกรรมเส้นด้ำย Upcycling by GC 
ส่ิงทอจำกขยะขวดพลำสติก ส ำหรับกำรผลิตมีกำรจัดสรรงบประมำณกำรลงทุนพัฒนำระบบงำนและปรับปรุงขั้นตอนกำร
ผลิตตั้งแต่ปัจจัยน ำเข้ำถงงกระบวนกำรผลิตขั้นสุดท้ำยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและควบคุมคุณภำพ
สินค้ำได้ตำมำตรฐำนท่ีก ำหนด 

ผลิตภัณฑ์ ARROW 
เส้ือเชิ้ต Collection “Arrow Shirt Anti-Bacteria” 
เป็นสินค้ำที่มีคุณสมบัติยับยั้งกล่ินไม่พงงประสงค์และยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ที่เป็นต้นเหตุของโรคผิวหนัง ให้ทุกวัน

ท ำงำนของคุณเป็นวันที่ปลอดเชื้อแบคทีเรีย ได้รับรองผลกำรทดสอบจำก THTI ว่ำมีประสิทธิภำพยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อนซัก 
99.9% และค่ำหลังหลังซัก 20 ครั้ง อยู่ที ่95%  

ผลิตภัณฑ์เส้ือเชิ้ต Anti-bacteria เป็นกำรพัฒนำเพื่อให้ลูกค้ำได้สวมใส่ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เพื่อสุขอนำมัยที่ดี 
 

เส้ือเชิ้ต Cool Mode “หล่อไม่ต้องรีด” 
เป็นสินค้ำที่ได้รับกำรรับรองจำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ว่ำเป็นสินค้ำประหยัดพลังงำน มี

คุณสมบัติเด่น 2 ประกำรคือ ไม่ต้องรีด และใส่แล้วเย็นสบำย ด้วยเนื้อผ้ำที่ระบำยอำกำศได้ดี จงงท ำให้สวมใส่สบำยแม้
ในขณะท ำกิจกรรมกลำงแจ้ง บริษัทฯ ยังคงสำนต่อผลิตภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อม และส่งต่อควำมมุ่งมั่นน้ีไปถงงลูกค้ำเพื่อควำม
ยั่งยืนต่อไป 

ผลิตภัณฑ์ Absorba 
หน้ากากผ้า Absorba Viral Off 
นวัตกรรมผ้ำ Viral Off ลดกำรสะสมของแบคทีเรียและเชื้อไวรัส H3N2 ได้ 99% และยับยั้งกำรเจริญเติบโตของ

แบคทีเรีย ได้ 99% หลังผ่ำนกำรซัก 20 ครั้งประสิทธิภำพยังคงอยู่ อ้ำงอิงผลกำรทดสอบจำกกำรเพำะเชื้อในห้องทดลอง
สถำบัน BOKEN Quality Evaluation Institute Osaka Function Textile Testing Center ประเทศญี่ปุ่น 

** อ้ำงอิงผลกำรทดสอบจำกกำรเพำะเชื้อในห้องทดลอง สถำบัน SGS (Thailand) Limited Test 
 

หน้ากากผ้า Absorba Nano Zinc  
เป็นสินค้ำที่ผลิตจำกเส้นใย Perma Fiber ที่มีส่วนผสมของ Nano Zinc Oxide ทีซ่ง่งมีคุณสมบัติป้องกันแบคทีเรีย

ได้ถงง 99% จงงช่วยยับยั้งแบคทีเรีย และกล่ินไม่พงงประสงค์ตลอดอำยุกำรใช้งำน เนื้อผ้ำนุ่มไม่ระคำยเคืองผิว จงงเหมำะ
ส ำหรับผลิตภัณฑ์หน้ำกำกเด็ก 
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 

ผลิตภัณฑ์ Ozone 
เป็นแบรนด์ที่พัฒนำผลิตภัณฑ์ สินค้ำประเภท Active wear เพื่อให้ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่ม

สุภำพสตรีทีเ่ริ่มสนใจกำรออกก ำลังกำยมำกขง้น  
 

ผลิตภัณฑ์ Era-Won 
แบรนด์ Era-Won เน้นกำรขยำยผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยมำกขง้น คือ กลุ่มคนรุ่น

ใหม่ อำยุ 18-25 ปี ซง่งเป็นนักศงกษำ และวัยเริ่มท ำงำน  ได้แก่  
- สินค้ำกลุ่มอำหำร : ทำงแบรนด์มีแผนเปิดตัว era-won breakfast อำหำรเช้ำวิถีชีวิตใหม่ เจำะกลุ่มตลำดคนรุ่น

ใหม่ที่เร่งรีบ ไม่มีเวลำ แต่ยังต้องกำรอำหำรเช้ำที่ดีต่อสุขภำพ ซง่งสินค้ำแรกที่เรำจะวำงจ ำหน่ำย คือ  ชุดขนม ประกอบด้วย 
แยมผลไม้ Homemade และขนมปังกรอบ เน้นเรื่องของคุณภำพ เก็บรักษำง่ำย และสำมำรถรับประทำนได้ทันที 

- สินค้ำกลุ่มอุปกรณ์ของใช้  : กล่องรองเท้ำยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย มีคุณสมบัติ ลดกล่ินและยับยั้งกำรเติบโตของ
เชื้อโรคที่ติดมำกับรองเท้ำ 

- สินค้ำกลุ่ม Beauty : Era-Won เปิดตัว ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Beauty ส ำหรับผู้ชำย เช่น ครีมทำหน้ำและเจลใส่ผม 
ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ช่วยยับยั้งเรื่องสิว เป็นครีมสูตรออแกนิค ไร้สีไร้กล่ิน  

โดยเจำะกลุ่มตลำดวงกว้ำง แสวงหำโอกำสจำกช่องว่ำงทำงกำรตลำดในกลุ่มสินค้ำที่ยังมีจ ำนวนคู่แข่งไม่มำก 
ภำยใต้สโลแกน “สินค้าคุณภาพดีในราคาที่ไม่แพง” ใช้ควำมได้เปรียบจำกเครือข่ำยคู่ค้ำที่มีมำตรฐำนกำรผลิตที่ดีและมี
ควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์ โดยใช้กลยุทธ์ด้ำนคุณภำพเกินรำคำในกำรขยำยตลำด 

 

2. ด้านการจัดจ าหน่าย 
ในปีที่ผ่ำนมำบริษัทฯ คิดค้นและสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยเข้ำสู่ตลำด เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำร

ของลูกค้ำที่หลำกหลำยในทุกช่องทำงกำรขำย โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์ซง่งมีอัตรำกำรเติบโตอย่ำงมำกในช่วงสถำนกำรณ์
ของกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ (COVID-19) 
 

ห้างสรรพสินค้า 
ส ำหรับสินค้ำกลุ่ม License Brand บริษัทฯ และผู้จัดจ ำหน่ำยมุ่งมั่นรักษำภำพลักษณ์ของแต่ละแบรนด์สินค้ำ 

ด้วยกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรตกแต่งหน้ำร้ำน (Visual Merchandising Display) และกำรจัดวำงสินค้ำภำยในร้ำนให้มี
ควำมสวยงำมโดดเด่นตำมเอกลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อส่ือสำรกับลูกค้ำโดยตรง และจัดกำรอบรมเพิ่มพูนควำมรู้ทั้งด้ำน
ผลิตภัณฑแ์ละกำรบริกำรให้แก่พนักงำนขำย ซง่งลูกค้ำจะได้รับควำมพงงพอใจในค ำแนะน ำของพนักงำนขำย รวมถงงจัดเตรียม
สินค้ำให้เพียงพอพร้อมขำยในทุกหน้ำร้ำน  ส ำหรับสินค้ำกลุ่ม House Brand จะเน้นกำรขยำยจุดจ ำหน่ำยสินค้ำในแหล่ง
คนรุ่นใหม่ เช่น สยำมสแควร์วัน และห้ำงสรรพสินค้ำที่ใกล้มหำวิทยำลัย 
 

ช่องทางออนไลน์  
บริษัทฯ และผู้จัดจ ำหน่ำยร่วมกันพัฒนำสินค้ำเฉพำะ เพื่อจ ำหน่ำยในช่องทำง Market Place ต่ำง ๆ เช่น 

Lazada, Shopee, JD, Thailand Best, Line Business เพื่อเพิ่มโอกำสกำรขำยให้ครอบคลุมลูกค้ำทั้งออฟไลน์และออนไลน์ 
รวมถงงขยำยช่องทำงกำรขำยในแพลตฟอร์มของบริษัท เช่น Facebook, เว็บไซต์บริษัท เพื่อเข้ำถงงลูกค้ำในช่วงสถำนกำรณ์ของ
กำรระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ (COVID-19)  
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แบรนด์ Era-won มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย คือ วัยรุ่นถงงวัยเริ่มท ำงำน จะเน้นกำรสร้ำงยอดขำยจำกช่องทำง
ออนไลน์เป็นหลัก ซง่งมีสัดส่วนกำรขำยประมำณ 70% ขำยผ่ำนแพลตฟอร์มผู้ให้บริกำรต่ำงๆ รวมถงงพัฒนำแพลตฟอร์มกำร
ขำยของตนเอง เพื่อกระจำยควำมเส่ียงในกำรพง่งพำช่องทำงกำรขำยของผู้ให้บริกำร  
 

Factory Outlet 
บริษัทฯ คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่เหมำะสมทั้งรำคำและคุณภำพ เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถเลือกซื้อสินค้ำในแต่ละพื้นที่ได้

อย่ำงสะดวก ให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรจัดวำงสินค้ำให้สวยงำม เพื่อจูงใจลูกค้ำ และให้ลูกค้ำมีประสบกำรณ์ที่ดีกับสินค้ำ ซื้อ
สินค้ำได้สะดวกขง้น และจำกกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยเข้ำสู่ตลำด เพื่อมุ่งขยำยฐำนลูกค้ำในทุกช่องทำงขำย 
ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยนี้ช่วยให้กระจำยสินค้ำครอบคลุมถงงลูกค้ำทุกกลุ่ม 

 

3. ด้านการส่งเสริมการขาย 
บริษัทฯ ด ำเนินกำรด้ำนกำรตลำดเชิงรุก โดยร่วมกับบริษัทในเครือสหพัฒน์ จัดงำน Saha Group Fair เป็น

ประจ ำทุกปี โดยเชิญคู่ค้ำทั้งในและต่ำงประเทศเข้ำร่วมชมงำนและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ แต่เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) ท ำให้ปีที่ผ่ำนมำคณะผู้จัดท ำจงงต้องปรับเปล่ียนรูปแบบกำรกิจกรรมเป็นแบบ
ออนไลน์ โดยมีชื่องำนว่ำ “Saha Group Fair Online” เพื่อปรับให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ และเป็นกำรเพิ่มโอกำสขยำย
ตลำดในช่องทำงกำรขำยใหม่  

นอกจำกนี้บริษัทฯ พัฒนำเว็บไซต์เพื่อใช้ในกำรประชำสัมพันธ์และส่ือสำรข่ำวสำรต่ำงๆ กับลูกค้ำ เพื่อสร้ำง
โอกำสและตลำดใหม่ ๆ ทั้งในและต่ำงประทศ ซง่งมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเป็นบริษทัจัดจ ำหน่ำย และบริษัทเจ้ำของเครื่องหมำย
กำรค้ำในกลุ่มประเทศต่ำงๆ เช่น กลุ่มสหภำพยุโรป, ญี่ปุ่น, เอเชีย และอำเซียน 

ส ำหรับกิจกรรมกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ บริษัทฯ ใช้แผนกำรโฆษณำแบบกง่งขำยกง่งโฆษณำช่องทำงออนไลน์
ในช่วงเทศกำลโดยร่วมแคมเปญกับแพลตฟอร์มต่ำงๆ เช่น เทศกำล 11.11 ของ Lazada และ Shopee เนื่องจำกเป็นช่วงที่
ท ำให้คนเห็นแบรนด์ในวงกว้ำงและต้นทุนค่ำใช้จ่ำยไม่สูง รวมไปถงงเน้นเรื่องกลยุทธ์กำรบอกต่อโดยใช้วิธีส่งสินค้ำให้คนมี
ชื่อเสียงทำงโลกออนไลน์ทดลองใช้ 

ธุรกิจชุดยูนิฟอร์ม  
Uniforms & Workwear 
จำกควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงควำมเติบโตของธุรกิจและขยำยช่องทำงกำรขำยสินค้ำยูนิฟอร์มให้เป็นที่รู้จักในกลุ่ม

ลูกค้ำที่มีควำมหลำกหลำยอย่ำงต่อเนื่อง ทั้ งบริษัทในกลุ่มสถำบันกำรเงิน  กลุ่มปิ โตรเคมีและพลังงำน  กลุ่ม
สถำบันกำรศงกษำ กลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์  กลุ่มผลิตภัณฑ์โรงพยำบำลและสุขภำพ กลุ่มบริกำร กลุ่มโรงแรมและสปำ 
โดยยังคงยงดถือควำมพงงพอใจในกำรให้บริกำรต่อลูกค้ำสูงสุด (Customer Satisfaction) ในด้ำนต่ำงๆ ดังนี ้

Ordering System ครอบคลุมทั้งแบบ Onsite & Online Service เพื่อควำมสะดวก รวดเร็วและควำมถูกต้อง
ให้กับลูกค้ำที่เข้ำรับบริกำร โดยระบบที่ได้รับกำรออกแบบจะประมวลผลจัดเก็บฐำนข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพและถูกต้อง
แม่นย ำ (Efficiency & Accuracy) เอื้อต่อกำรรวบรวมและน ำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและต่อยอดได้ต่อไป  

Cross-Sell กลุ่มสินค้ำที่เกี่ยวข้องกัน พรอ้มน ำเสนอสินค้ำแบบองค์รวม ทั้งกลุ่มเส้ือผ้ำ เครื่องหนัง Accessories 
และสินค้ำพรีเมี่ยมอื่นๆ 
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One Stop Service ให้บริกำรท่ีครบวงจรทั้งประเภทขนำดมำตรฐำนส ำเร็จ (Pattern Order) และบริกำรวัดตัวตัด  
 (Made to Order) ส ำหรับผู้บริหำรหรือกลุ่มบุคลำกรที่ต้องกำรเน้นสวมใส่แบบพอดีสรีระ 

SAHA Supply Chain น ำเสนอและคัดสรรผ้ำนวัตกรรม (Functional Textile) สู่ลูกค้ำ เพื่อช่วยยกระดับชีวิต
พนักงำนด้วยชุดเครื่องแบบที่มีคุณภำพ ตอบโจทย์กำรใช้งำนในชีวิตประจ ำวัน เป็น Functional ยูนิฟอร์มที่สร้ำงคุณค่ำให้แก่
ผู้สวมใส่และแก่องค์กรมำกขง้น โดยมีคุณสมบัติที่หลำกหลำยทั้งทำงด้ำนกำรดูแลรักษำ กำรป้องกันและควำมเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม (Care, Protect & Eco Friendly) 

Product Quality คงรักษำมำตรฐำนคุณภำพสินค้ำให้เป็นที่พง่งพอใจแก่ลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยระบบ QC 
Service ทีไ่ด้มำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับ 

ทั้งนี้ฝ่ำยธุรกิจ Uniforms & Workwear Business ยังคงยงดแนวทำงกำรบริหำรภำยใต้แนวคิด “เน้นสินค้า/บริการ
ที่มุ่งสร้าง CI (Corporate Identity) ให้แก่องค์กรลูกค้า” ผ่ำนกำรให้บริกำรในหลำกหลำยช่องทำงโดยเน้นกระบวนกำร 
Direct to customer  ดังนี้  

ขยายฐาน-ต่อยอด บริษัทฯ คงด ำเนินกำรขำยและประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่องเพื่อขยำยฐำนลูกค้ำกลุ่ม B2B 
(Business to Business)  เพื่อเชื่อมโยงสู่ B2C (Business to Customer)   

Booth ร่วมจัดแสดงสินค้ำในงำน Saha Group Fair และงำน Exhibitions ต่ำงๆ เช่น งำน Money Expo’2020  
Custom Made Shop ภำย ใต้ ชื่ อ  ERA-WAN Uniforms & Workwear by Thanulux เปิ ดท ำกำรที่ บ ริษั ท             

ธนลัูกษณ ์จ ำกัด (มหำชน) ใหบ้ริกำรวัดตัวตัดส ำหรับลูกค้ำที่สะดวกเข้ำมำใช้บริกำรหรือลูกค้ำที่สนใจตัดชุดสูทออกงำน   
คู่มือการขาย-ช่องทางออนไลน์  จัดท ำ Catalog และ E-Catalog เพื่อใช้ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทั้งทำงด้ำนนวัตกรรมผ้ำตำ่งๆ กำรให้บริกำรตัดเย็บชุดยูนิฟอร์มที่หลำกหลำย รวมถงงช่องทำงกำรตดิตอ่
บริษัทแก่ลูกค้ำทั้ง 5 กลุ่มอุตสำหกรรม (กลุ่มบริกำร, กลุ่มอุตสำหกรรมกำรผลิต, กลุ่มโรงเรียนนำนำชำติ, กลุ่มกำรแพทย์  
และกลุ่มข้ำรำชกำร) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโอกำสทำงกำรขำยให้ขยำยตัวรวดเร็วมำกยิ่งขง้น 
 

Healthcare and Medical Textile 

บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นสร้ำงกำรเติบโตและขยำยช่องทำงกำรขำยในกลุ่มผลิตภัณฑ์ส่ิงทอเพื่อดูแลสุขภำพบุคคลทั่วไป

และส ำหรับทำงกำรแพทย์ จัดตั้งฝ่ำยธุรกิจ Healthcare and Medical Textile โดยได้รับควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ร่วมกับ กลุ่ม SAHA  Supply Chain เพื่อน ำเสนอนวัตกรรมจำกวัสดุเชิงเทคนิคส ำหรับส่ิงทอทำงกำรแพทย์ 

(Technical Textile) ได้แก่ เส้ือผ้ำที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งกำรเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและไวรัส และของใช้ส่วนตัว

ต่ำงๆ ในชีวิตประจ ำวันท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีคุณภำพชีวิตที่ดีขง้น ได้แก่  

 ชุดส าหรับผู้ป่วยติดเตียง ออกแบบมำเพื่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจับยกพลิกตัว ลดกำรเกิดแผลกดทับ 

ซง่งเป็นปัญหำที่พบได้บ่อยของผู้ป่วยติดเตียง มีสำเหตุมำจำกกำรท้ิงน้ ำหนักตัวลงที่จุดเดียวเป็นเวลำนำน เนื้อผ้ำที่น ำมำใช้มี

ส่วนผสมของเส้นใยนำโนซิงค์ (Nano Zinc) ซง่งมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียไม่ให้สัมผัสผิวหนังผู้ป่วย 

 ถุงเท้าส าหรับผู้สูงวัยและผู้ป่วยเบาหวาน ออกแบบมำเป็นพิเศษ เพิ่มควำมหนำของเนื้อผ้ำขง้น 3 เท่ำ ช่วยลด

แรงกระแทก ป้องกันกำรบำดเจ็บ และมียำงซิลิโคนกันล่ืนใต้ฝ่ำเท้ำ วัสดุที่ใช้เป็นเส้นใยนำโนซิงค์ (Nano Zinc) มีคุณสมบัติ

ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียซง่งเป็นสำเหตุของกำรเกิดกลิ่นอับชื้น  
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 ถุงเท้าส าหรับป้องกันการเกิดเส้นเลือดขอดหรือผู้ที่เร่ิมมีอาการ มีควำมยืดหยุ่นสูง เพิ่มควำมสบำย ช่วย

บรรเทำอำกำรปวดกล้ำมเนื้อจำกกำรยืน เดิน หรือน่ังเป็นเวลำนำนๆ 

บริษัทฯ ได้ด ำเนินธุรกิจและต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติมในส่วนของ Healthcare and Medical Textile ภำยใต้แบรนด์ 

Innoweartion ด้วยประสบกำรณ์และควำมช ำนำญในฐำนะผู้ผลิตสิ่งทอในระดับแนวหน้ำของประเทศ จงงสำมำรถมั่นใจได้ใน

เรื่องคุณภำพ กำรบริกำร รูปแบบกำรใช้งำน ตอบโจทย์กำรใช้ชีวิตประจ ำวันในยุคปัจจุบัน ท่ีเน้นเรื่องกำรดูแลสุขภำพและ

อนำมัยเป็นหลัก รวมถงงเป็นผู้น ำในเรื่องของนวัตกรรมที่จะท ำให้คุณภำพชีวิตของผู้บริโภคดีขง้นในทุกๆ วัน ผ่ำนช่องทำงกำร

น ำเสนอสินค้ำและจัดจ ำหน่ำยเองโดยไม่ผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำย ดังนี้  

 1. Booth ร่วมจัดแสดงสินค้ำในงำนกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น 

 งำนสัมมนำวิชำกำรสมำคมกำรค้ำและบริกำรสุขภำพผู้สูงอำยุไทย สถำนที่ โรงแรมเซ็นทรำ ศูนย์รำชกำร

แจ้งวัฒนะ 

 งำน Inter Care Asia 2020 ครั้งที่ 5 งำนแสดงสินค้ำเทคโนโลยี นวัตกรรมส ำหรับผู้สูงอำยุและผลิตภัณฑ์

เพื่อสุขภำพ สถำนท่ี ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค (BITEC) บำงนำ 

 2. Walk in จัดตั้งทีม Direct Sale เพื่อเข้ำไปแนะน ำบริษัท น ำเสนอสินค้ำและบริกำร รวมถงงนวัตกรรมต่ำงๆ 

ให้กับกลุ่มโรงพยำบำลทั้งภำครัฐและเอกชน คลินิกเฉพำะทำงและศูนย์ดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 3. ช่องทางออนไลน์ จัดท ำ Facebook : Innoweartion  และช่องทำงกำรส่ือสำรติดตอ่โดยตรงผ่ำนทำง Official 

Line: @Innoweartion  เพื่อใช้ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรข้อมูลผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น รวมถงงแนะน ำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ อีก

ทั้งยังมีกำรขำยผ่ำนช่องทำงแพลตฟอร์มของผู้ให้บริกำร คือ Lazada 

ชุดข้าราชการ 

จำกควำมร่วมมือระหวำ่งบริษัทในกลุ่ม SAHA Supply Chain เพื่อขยำยตลำดกลุ่มยูนิฟอร์มของบริษัทเอกชน และ

องค์กรต่ำงๆ ในปี 2563 ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ได้ต่อยอดกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยกลุ่มสินค้ำยูนิฟอร์มส ำเร็จรูป ส ำหรับข้ำรำชกำร

พลเรือนและข้ำรำชกำรต ำรวจ โดยใช้ชื่อแบรนด์และชื่อร้ำนค้ำ “ERAWAN Uniforms & Workwear by THANULUX”    
 จุดเด่นของสินค้า    

 1. นวัตกรรมผ้ำนำโนซิงค์ ซง่งมีคุณสมบัติในกำรยับยั้งกำรเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้อย่ำงคงทนถำวร ตลอด

อำยุกำรใช้งำนของเส้นใย ช่วยลดปัญหำเรื่องกลิ่นอับชื้นที่จับบนเส้นใยได้ดี ไร้สำรพิษและปลอดภัยต่อผู้ใช้งำน   

 2. ขนำดเส้ือ กำงเกง และกระโปรง ที่มีขนำดให้เลือกสูงสุดถงง 16 ไซส์ ท ำให้สวมใส่ “พอดีตัว เหมือนสั่งตัด” 

ตอบโจทย์ควำมสะดวกให้กับลูกค้ำ 
 ช่องทางการจัดจ าหน่าย  
 ได้เปิดร้ำนค้ำแห่งแรกที่ ศูนย์รำชกำรแจ้งวัฒนะ ควบคู่กับกำรขำยช่องทำงออนไลน์ รวมถงงจัดกิจกรรม POP-UP 

แนะน ำสินค้ำ ณ สถำนที่รำชกำรต่ำงๆ  ทั้งในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด เพื่อสร้ำงฐำนลูกค้ำและขยำยช่องทำงกำรเข้ำถงงแบรนด์

ให้กว้ำงขง้น 
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ตลาดต่างประเทศ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์  
 บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพสูง ตลอดจนมุ่งเน้นกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถ

ตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วของตลำด และลูกค้ำที่มีพฤติกรรมที่เปล่ียนไป ตลอดจนมีกำรพัฒนำสินค้ำใหม่ๆ ใน
กลุ่มส่ิงทอ เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรขยำยตลำดมำกขง้น 

2. ด้านราคา  
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในเรื่องของรำคำที่เหมำะสมกับคุณภำพสินค้ำ ตลอดจนกำรหำวัตถุดิบที่เหมำะสมกับ

รำคำที่ลูกค้ำต้องกำร เพื่อท ำให้ลูกค้ำมีควำมสำมำรถที่จะแข่งขันได้ในสภำวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 

3. ด้านส่งเสริมการขาย  
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) ท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถส่งทีมงำนเดินทำงไป

พบลูกค้ำในต่ำงประเทศ รวมทั้งกำรเชิญลูกค้ำมำเยี่ยมชมงำนแสดงสินค้ำในประเทศได้นั้น ทำงบริษัทฯ จงงปรับรูปแบบกำร
ส่ือสำรกับลูกค้ำโดยใช้เทคโนโลยีกำรประชุม E-meeting เพื่อส่ือสำรและน ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้ำ และสร้ำง
โอกำสในกำรขำยเป็นประจ ำทุกเดือน รวมทั้งหำโอกำสที่จะขยำยธุรกิจไปยังตลำดใหม่ๆ ทั้งในทวีปเอเชีย, ตะวันออกกลำง 
และยุโรป โดยอำศัยควำมร่วมมือกันทำงธุรกิจของบริษัทคู่ค้ำที่เรำมีอยู่ทั้งในและต่ำงประเทศ 

 

2.2.2 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
ในปี 2563 เศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงร้อยละ 6.1 สำเหตุมำจำกกำรท่ีมูลค่ำกำรส่งออกปรับตัวลดลงร้อยละ 7.5 และ

กำรบริโภคภำคเอกชนท่ีปรับตัวลดลง ร้อยละ 0.9 ซง่งสืบเนื่องมำจำกกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) 
คำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจไทยในปี 2564 มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวและจะมีกำรขยำยตัวเพิ่มขง้น สืบเนื่องมำจำกกำรปรับตัว

ดีขง้นของอุปสงค์ในประเทศและกำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและปริมำณกำรค้ำโลก  คำดว่ำมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำจะขยำยตัว

ร้อยละ 4.2 อย่ำงไรก็ตำมยังมีข้อจ ำกัดและควำมเส่ียงที่อำจส่งผลต่อกำรฟ้ืนตัว ซง่งก็คือควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์กำร

แพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ในหลำยประเทศ ซง่งอำจมีควำมยืดเยื้อและรุนแรงมำกขง้น และอำจส่งผลต่อกำรฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจ ปริมำณกำรค้ำโลก ภำคกำรท่องเที่ยว และกำรจ้ำงงำน 
 

ด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสภำพเศรษฐกิจโลกในปี 2563 คือ โควิด-19 ส ำหรับประเทศไทยพบว่ำภำพรวมกำรส่งออก

สะสมของอุตสำหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย ในครง่งปีแรกของปี 2563 ปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เฉล่ียร้อยละ 
16.9 เนื่องจำกถูกยกเลิกกำรผลิต รวมถงงไม่สำมำรถจัดส่งสินค้ำได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ซง่งส่งผลกระทบต่อ Supply 
Chain ทั้งระบบของอุตสำหกรรมส่ิงทอ โดยกำรส่งออกกลุ่มส่ิงทอ (เส้นใย เส้นด้ำย ผ้ำผืน) ลดลงร้อยละ 18.9 และกลุ่ม
เครื่องนุ่งห่ม ลดลงร้อยละ 13.3 ส่วนกำรน ำเข้ำกลุ่มส่ิงทอ (เส้นใย เส้นด้ำย ผ้ำผืน) ลดลงร้อยละ 21.9 และกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม 
ลดลงร้อยละ 11.5 

ส ำหรับผลิตภัณฑ์ส่ิงทอทำงกำรแพทย์ประเภทหน้ำกำกอนำมัย เป็นสินค้ำที่มีศักยภำพทำงกำรตลำดและมีแนวโน้ม
ขยำยตัวเพิ่มขง้น อำทิเช่น หน้ำกำกชนิดที่ใช้ในห้องผ่ำตัด กำรส่งออก เพิ่มขง้นร้อยละ 8,352.6 และกำรน ำเข้ำ เพิ่มขง้นร้อยละ 
51.8 ส่วนหน้ำกำกอนำมัยป้องกนัฝุ่นควันหรือสำรพิษที่เป็นพิษ กำรส่งออกเพิ่มขง้น ร้อยละ 280 และกำรน ำเข้ำเพิ่มขง้นร้อยละ 
14.9 
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แนวโน้มในปี 2564 คำดว่ำหลำยประเทศต่ำงเริ่มผ่อนคลำยมำตรกำรล็อคดำวน์ ส่งผลให้สถำนประกอบกำร ธุรกิจ
และร้ำนค้ำต่ำงทยอยเริ่มเปิดท ำกำร โดยกำรด ำเนินธุรกิจหรือกำรผลิตสินค้ำต่ำงๆ มีกำรปรับปรุงน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เข้ำมำใช้เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องยุคกำรเปล่ียนแปลงแบบ  New Normal ซง่งกำรฟื้นตัวของอุตสำหกรรมส่ิงทอและ
เครื่องนุ่งห่มจะต้องได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ ดังนี ้

1. ผลักดันให้เกิด New Supply Chain โดยกำรสร้ำงคลัสเตอร์ส่ิงทอทำงกำรแพทย์ที่เชื่อมโยงระหว่ำง อุตสำหกรรม
ส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่ม องค์กรด้ำนกำรแพทย์ และอุตสำหกรรมอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนำกำรผลิต ตั้งแต่ระดับเส้นใย 
ผ้ำผืน ตลอดจนสิง่ทอทำงกำรแพทย์เพื่อให้สำมำรถผลิตในประเทศได้ตลอด Supply Chain  

2. ผลักดันให้เกิด Product Quality & Standard โดยสนับสนุนห้องปฏิบัติกำรทดสอบ  (Testing Lab) ส ำหรับ
ทดสอบส่ิงทอทำงกำรแพทย์และผลิตภัณฑ์ส่ิงทอทำงกำรแพทย์ชนิดอื่นๆ ให้ได้มำตรฐำน  

ส่วนภำคเอกชน ผู้ประกอบกำรต้องปรับตัวเพื่อให้เกิดควำมคล่องตัว และมุ่งเน้นในกำรผลิตสิ่งทอเทคนิค (Technical 
textile) ที่เน้นควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยส่วนบุคคล เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับอุตสำหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มไทย 

ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 

กำรฟอกและตกแต่งหนังฟอก ในปี 2563 มีดัชนีผลผลิตลดลงร้อยละ 22.77 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เช่นเดียวกับ

ผลิตภัณฑ์กระเป๋ำและกลุ่มรองเท้ำ กำรผลิตชะลอตัว ร้อยละ 15.18 และ 27.56 ตำมล ำดับ จำกควำมต้องกำรท่ีลดลงทั้งกำร

ส่งออกและกำรจ ำหน่ำยในประเทศ เนื่องจำกผู้บริโภคระมัดระวังกำรใช้จ่ำยมำกขง้น ซง่งเป็นผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำร

แพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) 

ในปี 2563 มูลค่ำส่งออกของประเทศ โดยรวม 1,383.32 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 26.77 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ปีก่อน เป็นผลจำกมูลค่ำกำรส่งออกหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด เครื่องใช้ส ำหรับเดินทำง รองเท้ำและชิ้นส่วน 

ลดลงร้อยละ 22.33, 44.34 และ 19.90 ตำมล ำดับ จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีตลำด

ส่งออกส ำคัญ ได้แก่ เวียดนำม, จีน, สหรัฐอเมริกำ, เมียนมำ และสวิตเซอร์แลนด์ ส่วนกำรน ำเข้ำ มีมูลค่ำรวม 1,544.93 ล้ำน

เหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 26.84 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลจำกกำรน ำเข้ำหนังดิบและหนังฟอก , กระเป๋ำ และ

รองเท้ำลดลง ร้อยละ 30. 3, 27.33 และ 21.08 ตำมล ำดับ จำกควำมต้องกำรบริโภคสินค้ำภำยในประเทศที่ลดลง โดยมี

ตลำดน ำเข้ำส ำคัญ ได้แก่ เดนมำร์ก อำร์เจนตินำ อิตำลี ฝรั่งเศส จีน และเวียดนำม 

แนวโน้มอุตสำหกรรมรองเท้ำและเครื่องหนัง ปี 2564 กำรผลิตผลิตภัณฑ์รองเท้ำและเครื่องหนัง คำดว่ำจะปรับตัวดี

ขง้น ทั้งกำรผลิตหนังฟอกและตกแต่งหนังฟอกกระเป๋ำและรองเท้ำจำกกำรจ ำหน่ำยในประเทศและกำรส่งออกที่เริ่มฟื้นตัว 

เป็นผลจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มจะคล่ีคลำยไปในทำงที่ดี และภำครัฐมีมำตรกำรกระตุ้นกำรใช้

จ่ำยและลงทุนภำยในประเทศ รวมถงงกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยวจำกชำวต่ำงชำติ โดยกำรเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ 

Special Tourist Visa (STV) ส ำหรับกำรน ำเข้ำ คำดว่ำทุกผลิตภัณฑ์จะกลับมำขยำยตัวเพิ่มขง้น โดยวัตถุดิบหนังดิบและหนัง

ฟอกมีแนวโน้มเพิ่มขง้น เป็นไปในทิศทำงเดียวกับภำคกำรผลิต เช่นเดียวกับสินค้ำกลุ่มกระเป๋ำและรองเท้ำที่จะมีมูลค่ำกำร

น ำเข้ำขยำยตัวที่ดีขง้นโดยมีแรงสนับสนุนจำก 
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 

1) กำรปรับตัวดีขง้นของอุปสงค์ภำยในประเทศ 

2) กำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและปริมำณกำรค้ำโลก 

3) แรงขับเคลื่อนจำกภำครัฐ และมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจต่ำงๆ 

4) ฐำนกำรขยำยตัวที่ต่ ำผิดปกติในปี 2563  

อย่ำงไรก็ตำมกำรขยำยตัวจะด ำเนินไปอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคง

ระบำดต่อเนื่องทั่วโลก และรอควำมชัดเจนของวัคซีนท่ีจะเกิดขง้นเป็นรูปธรรมในช่วงต้นปี 2564 

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
บริษัทฯ ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยได้รับสิทธิพิเศษบำง

รำยกำรซง่งรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงข้ำงล่ำงนี้ 

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

2. วันที่ตามบตัรส่งเสริม 31/5/2554 31/5/2554 31/12/2560 26/12/2560

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

4. ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม การผลิตผลิตภณัฑ์ กิจการผลิต การผลิตผลิตภณัฑ์ การผลิตผลิตภณัฑ์

หนงัสัตว์หรือ ผลิตภณัฑ์สิ่งทอ หนงัสัตว์หรือ หนงัสัตว์หรือ

หนงัเทยีม หรือช้ินส่วน หนงัเทยีม หนงัเทยีม

5. สิทธิและประโยชนส์ าคัญที่ได้รับการส่งเสริม

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

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

เร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ

5.2 ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปนัผลจากกิจการที่ได้รับ 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี

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

 ไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้

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

ที่ได้รับจากการลงทนุในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ

นบัจากวันที่พ้นก าหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้

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

ขนส่ง) เปน็ 2 เทา่ของค่าใช้จ่ายประจ าปี

5.5. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นติิบคุคลไม่เกิน (ปรับเปลี่ยน 76.27 ล้านบาท 46.13 ล้านบาท 51.99 ล้านบาท 60.00 ล้านบาท

ตามจ านวนเงินลงทนุโดยไม่รวมค่าที่ดินและทนุ

หมุนเวียน)
 

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อก ำหนดต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรลงทุนอย่ำงเคร่งครัด  

 

2.3 การจัดหาวัตถุดิบและสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบ 
วัตถุดิบหลักในกำรผลิตของบริษัท คือ ผ้ำทอส ำเร็จรูป ผ้ำถักส ำเร็จรูป และหนังที่ฟอกย้อมส ำเร็จรูปแล้ว ส่วนวัตถุดิบ

รอง ได้แก่ ด้ำยเย็บ กระดุม ซิป วัตถุดิบชิ้นส่วนท่ีใช้ประกอบเสื้อส ำเร็จรูป ชิ้นส่วนโลหะจ ำพวก หัวเข็มขัด ห่วง โลโก้ ชิ้นส่วนท่ี

ใช้ประกอบผลิตภัณฑ์เครือ่งหนัง และวัตถุดิบที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ เช่น ถุง ป้ำยกระดำษ กล่อง เป็นต้น  
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 

กำรจัดซื้อจัดหำวัตถุดิบเหล่ำนี้ เป็นกำรจัดซื้อจำกแหล่งภำยในประเทศ 70% และน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 30% โดย

น ำเข้ำจำกประเทศอิตำลี ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย อเมริกำ จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น และประเทศในแถบเอเชีย เป็นต้น กำรจัดซื้อ

ภำยในประเทศเป็นกำรซื้อจำกผู้ผลิตรำยใหญ่ ซง่งมีระบบกำรบริหำรและระบบกำรควบคุมกำรผลิตที่มีมำตรฐำน เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทผู้ผลิตในเครือ (SAHA Value Chain) เพื่อจัดตั้งโรงงำนผลิตและพัฒนำ

วัตถุดิบในประเทศ สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรพัฒนำสินค้ำอย่ำงต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้บริษัทสำมำรถ

ด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงยั่งยืน  กลุ่มบริษัทใน SAHA Value Chain เช่น 

บริษัท เอรำวัณส่ิงทอ จ ำกัด ผลิตเส้นด้ำยและทอผ้ำผืน  

บริษัท เอส. เอส. ดี. ซี. (ไทเกอร์เท็กซ์) จ ำกัด ฟอกย้อมและตกแต่งผ้ำผืน  

บริษัท ไทยกุลแช่ จ ำกัด ผลิตผ้ำยืด ชุดชั้นใน  

บริษัท ไทยสเตเฟล็กซ์ จ ำกัด ผลิตผ้ำท ำซับใน  

บริษัท ไทยแน็กซิส จ ำกัด ผลิตป้ำยทอตรำสินค้ำ งำนผ้ำพิมพ์  

บริษัท จี.เทค จ ำกัด ผลิตผ้ำยืด ฟองน้ ำขง้นรูป  
 

ระบบการคัดเลือกคู่ค้า บริษัทฯ คัดเลือกคู่ค้ำโดยพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ

ลูกค้ำ คุณภำพสินค้ำ ระบบงำนที่ได้มำตรฐำน ค ำนงงถงงควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม ด ำเนินธุรกิจตำม

กฎหมำย คู่ค้ำที่ได้รับกำรคัดเลือกจะได้ขง้นทะเบียนคู่ค้ำ (Vendor List) และมีระบบกำรประเมินผลปีละ 2 ครั้ง เพื่อประเมิน

ทำงด้ำนคุณภำพ กำรส่งมอบ เป็นกำรวัดประสิทธิภำพของคู่ค้ำแต่ละรำยตำมระบบ ISO9001 

บริษัทฯ มีระบบประเมินความเสี่ยงด้านจัดซื้อ โดยพิจำรณำปัจจัยที่จะส่งผลต่อกำรผลิต กำรส่งมอบ รำคำ 

สภำวะตลำด ครอบคลุมทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมที่อำจเปล่ียนแปลง มีแผนงำนรองรับควำมเส่ียง เพื่อ

ป้องกันผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ บริหำรควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีกำรวำงแผนกำรส่ังซือ้อย่ำงรัดกุม 

ร่วมกับ Supply Chain ทั้งรำยใหญ่และรำยย่อยอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรประเมินควำมเส่ียงต่อเนื่องตำมแผนงำน  

บริษัทฯ มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนำวัตถุดิบร่วมกับคู่ค้ำอย่ำงต่อเนื่อง เช่นกำรพัฒนำนวัตกรรมเนื้อผ้ำ

และหนัง ส ำหรับวัตถุดิบใหม่หรือทดแทนวัตถุดิบเดิม มีกำรพัฒนำเทคนิคในกำรผลิต กำรควบคุมและทดสอบคุณภำพ

วัตถุดิบก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรผลิต กำรหมุนเวียนกำรใช้วัตถุดิบอย่ำงคุ้มค่ำเพื่อลดปัญหำสิ่งแวดล้อม 

การจัดหาสินค้าและบริการ 
บริษัทฯ จัดหำสินค้ำทั้งจำกกำรผลิตภำยในบริษัทและแหล่ง Outsource ภำยนอก โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมคุณภำพ

ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีควบคู่กับกำรใช้ก ำลังคนที่มีทักษะฝีมือในกำรผลิต เพื่อให้ได้สินค้ำที่มีคุณภำพรวมถงงกำร
ใช้ระบบบริหำรคุณภำพ ISO9001 
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 

จ ำนวนโรงงำนท่ีตั้งของบริษัทและก ำลังกำรผลิต                (หน่วย : ชิ้น) 

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 129/1 ถนนช่องนนทรี เสื้อผ้า 450,000                              
แขวงช่องนนทรี เคร่ืองหนงั 60,000                                
เขตยานนาวากรุงเทพฯ
99/3 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรม เคร่ืองหนงั 600,000                              
เครือสหพัฒน-์ล าพูน ต.ปา่สัก
อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน
125 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรม เสื้อผ้า 900,000                              
เครือสหพัฒน-์กบนิทร์บรีุ 
ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี
อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ
269/15 หมู่ที1่5 สวนอุตสาหกรรม เคร่ืองหนงั 200,000                              
เครือสหพัฒน-์แม่สอด
ต.แม่กาษา อ.แม่สอด  จ.ตาก

รวม 2,210,000                      

ด ำเนินกำรโดย      ท่ีตัง้โรงงำน ประเภทกิจกำร ก ำลังกำรผลิตรวม (ช้ิน) 
ต่อปี

 
 

ก ำลังกำรผลิตและปริมำณกำรผลิตต่อปี จ ำแนกตำมผลิตภัณฑ์ (หน่วย : ชิ้น) 

ก ำลังกำรผลิตเต็มท่ี

เส้ือผำ้ส ำเร็จรูป 165,000 180,000 1,350,000 2,000,000 2,200,000

เคร่ืองหนัง -               -               -               860,000 1,000,000 1,140,000

รวม -               165,000 180,000 2,210,000 3,000,000 3,340,000

ปริมำณกำรผลิตจริง

เส้ือผำ้ส ำเร็จรูป 132,266 175,069 1,127,730 1,775,700 2,064,339

เคร่ืองหนัง -               -               -               590,434 779,747 937,983

รวม -               132,266 175,069 1,718,164 2,555,447 3,002,322

กำรใช้ก ำลังกำรผลิต(%) -               80.16 97.26 77.74 85.18 89.89

อัตรำกำรเพิ่มของปริมำณกำรผลิต (%) (100.00) (24.45) 4.32 (32.76) (14.88) (1.92)
 

หมำยเหตุ      บริษัทย่อยอยู่ระหว่ำงช ำระบัญชี 
                     บริษัทฯ ด ำเนินกำรผลิตหน้ำกำกอนำมัยเพิ่มเติม จ ำนวน 1,533,403 ชิ้น 
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 3. ปัจจัยความเสี่ยง 
 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรควำมเส่ียงเพื่อกำรเติบโตแบบยั่งยืน เป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยได้ศึกษำและน ำกรอบ COSO ERM 2017 มำประยุกต์ใช้กับบริบทของบริษัท และได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำร
ควำมเส่ียงที่มุ่งพัฒนำให้มีกำรบริหำรควำมเส่ียงที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมทำงธุรกิจ และผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
องค์กร บริษัทฯ ทบทวนและประเมินควำมเส่ียงอย่ำงต่อเนื่อง โดยค ำนึงทั้งปัจจัยภำยในและภำยนอก พิจำรณำโอกำสที่จะเกิด
ควำมเส่ียงและผลกระทบของควำมเส่ียงที่มีต่อกำรด ำเนินธุรกิจทั้งทำงตรงและทำงอ้อม เพื่อประเมินควำมเส่ียงและระบุควำม
เส่ียงที่ส ำคัญของบริษัท และจัดท ำแผนปฏิบัติงำนรองรับอย่ำงเป็นรูปธรรมควบคู่กับมำตรกำรกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำง
เหมำะสม ในกำรป้องกัน ก ำกับดูแล และควบคุมควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ส ำหรับปัจจัยควำมเส่ียงที่มีผลกระทบ
ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ มีดังนี้ 

ความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบกับความยั่งยืนของบริษัท 
1. ความเสี่ยงด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำเส้ือผ้ำส ำเร็จรูปและเครื่องหนัง ทั้งในและต่ำงประเทศ ภำยใต้

เครื่องหมำยกำรค้ำที่บริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์และเครื่องหมำยกำรค้ำของบริษัท  มีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยที่ขำยเอง และขำยผ่ำน

ตัวกลำง ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทมีสัดส่วนยอดขำยสินค้ำผ่ำนคู่ค้ำหลัก ซึ่งเป็นผู้จัดจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงห้ำงสรรพสินค้ำ 

ประมำณร้อยละ 50 ของรำยได้ ซึ่งหำกคู่ค้ำรำยดังกล่ำวได้รับผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจ กำรเมือง กำรแข่งขันด้ำนธุรกิจ กำร

เปล่ียนแปลงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล หรือปัจจัยเส่ียงที่เกิดใหม่ เช่น สถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด-19  ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่ำง

มำก จึงก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงดังกล่ำว แบ่งเป็น 
ตลาดในประเทศ 
1) ร่วมกับคู่ค้ำพัฒนำสินค้ำที่มีนวัตกรรม และเพิ่มช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงอื่น อำทิ กำรขำย

ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ รวมถึง Market place เน้นกำรพัฒนำสินค้ำ รูปแบบ คุณภำพและรำคำให้ตรงตำมควำมต้องกำรของ

กลุ่มเป้ำหมำยในแต่ละช่องทำง 

2) พัฒนำและผลิตสินค้ำที่เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำของตวัเอง (House Brand) จ ำหน่ำยให้กับผู้บริโภคโดยตรง โดย

มีร้ำนค้ำของตนเอง และผ่ำนช่องทำงออนไลน์ รวมถึง Market place 

3) ให้บริกำรพิเศษรับออกแบบและผลิตชุด Uniform รวมถึงกำรท ำสินค้ำชุดข้ำรำชกำร เพื่อเป็นกำรเพิ่มช่อง

ทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอีกช่องทำงหน่ึง 

4) พัฒนำและผลิตสินค้ำเพื่อจ ำหน่ำยในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) อำทิ

เช่น หน้ำกำกผ้ำ ชุดอุปกรณ์ป้องกันควำมปลอดภัย (PPE : Personal Protective Equipment) 
ตลาดต่างประเทศ  

บริษัทฯ มีนโยบำยรักษำฐำนลูกค้ำเก่ำ และขยำยสัดส่วนกำรขำยสินค้ำไปยังกลุ่มลูกค้ำที่มีศักยภำพในกำรเติบโต 

โดยกำรพัฒนำสินค้ำและเทคนิคกำรผลิตรูปแบบใหม่ๆ ร่วมกับลูกค้ำ รวมถึงหำแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภำพตรงควำมต้องกำร

ของลูกค้ำ และหำลูกค้ำใหม่เพิ่มขึ้นทั้งในตลำดเดิมและตลำดใหม่ 
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2. ความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 

 จำกกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในช่วงปลำยปี 2562 ถึงปี 2563 ส่งผลกระทบต่อ
ภำคธุรกิจและอุตสำหกรรมเป็นวงกว้ำงและรุนแรง บริษัทฯ ได้รับผลกระทบด้ำนต่ำงๆ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมจำกลูกค้ำและ 
คู่ค้ำ บริษัทฯ ได้ประกำศมำตรกำรเฝ้ำระวัง เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดอย่ำงเร่งด่วน ป้องกันและลดควำมเส่ียงจำก
สถำนกำรณ์ให้เกิดควำมปลอดภัยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย โดยมีมำตรกำร ดังนี ้

1) การจัดการดูแลพนักงาน ได้ส่ือสำรประชำสัมพันธ์ควำมรู้กับพนักงำนในกำรดูแลตนเองและครอบครัว เพื่อ
ป้องกันกำรแพร่ระบำด กำรเพิ่มมำตรกำรในกำรดูแลสุขลักษณะในพื้นที่ต่ำงๆ ให้ปลอดเชื้อทั้งโรงงำนและส ำนักงำน กำรคัด
กรองและกำรดูแลผู้ที่มีอำกำรน่ำสงสัย และกำรรักษำพยำบำล รวมถึงกำรปฏิบัติงำนท่ีบ้ำน (Work from Home) 

2) การจัดการด้าน Supply Chain ติดตำมข้อมูลกำรส่งมอบวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์จำกคู่ค้ำที่ได้รับผลกระทบ
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ติดตำมสถำนกำรณ์ทุกระยะเพื่อเตรียมแผนรองรับ โดยฝ่ำยขำยประสำนงำนกับลูกค้ำเกี่ยวกับค ำ
ส่ังซื้อที่ได้รับผลกระทบ กำรแจ้งวันส่งมอบที่ปรับเปล่ียนและกำรเตรียมก ำลังกำรผลิตรองรับ เมื่อคู่ค้ำสำมำรถกลับมำ
ด ำเนินกำรผลิตส่งมอบวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ได้ 

3) การจัดการด้านสินค้า ก ำหนดมำตรกำรในกำรจัดกำรดูแลสินค้ำให้สะอำดและละปลอดภัย รวมถึงควบคุม
สินค้ำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน เพื่อให้ลูกค้ำมั่นใจ 

4) การเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย และสินค้าทดแทน  โดย 

 ผลักดันแบรนด์สินค้ำเข้ำสู่กำรขำยในช่องทำงขำยออนไลน์แทนค ำส่ังซื้อต่ำงประเทศที่ลดลง และกำร
ประกำศปิดห้ำงสรรพสินค้ำในประเทศ โดยใช้ควำมได้เปรียบที่บริษัทฯ มีอยู่ ทั้งอุตสำหกรรมครบวงจร และควำมช ำนำญด้ำน
กำรผลิตเส้ือผ้ำและสินค้ำเครื่องหนังเป็นกำรใช้วิกฤตเพิ่มโอกำสในกำรขำย  

 ปรับแผนธุรกิจออนไลน์ควบคู่กำรส่งเสริมกำรขำยที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ จำกฐำนข้อมูลที่
บริษัทจัดเก็บและวิเครำะห์พฤติกรรมตำมกลุ่มลูกค้ำ รวมถึงกำรขำยสินค้ำตำมกระแสนิยม 

 ปรับควบรวมธุรกิจเพื่อบริหำรจัดกำรต้นทุนที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น และเป็นกำรเจำะเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย
ได้ชัดเจน  

 เพิ่มกลุ่มสินค้ำ ขยำยธุรกิจไปยังกลุ่มเครื่องแต่งกำยป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, 
PPE) และกลุ่มสินค้ำ Workwear ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยลูกค้ำสำมำรถออกแบบ เลือกเนื้อผ้ำ ตำมขนำดที่ลูกค้ำ
ต้องกำรได้  รวมไปถึงกลุ่มเครื่องแบบข้ำรำชกำร ยูนิฟอร์ม เป็นต้น 
 

3. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน     
ภำพรวมเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปี 2563  มีกำรหดตัวและต่ ำกว่ำระดับศักยภำพต่ออีกปี อันมีสำเหตุมำ

จำกกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19)  ท ำให้กำรด ำเนินธุรกิจสะดุดลงจำกห่วงโซ่อุปทำนทั่วโลก   ทั้งนี้จำก
ภำวะเศรษฐกิจตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น  ส่งผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจปกติส ำหรับกำรซื้อสินค้ำและขำยสินค้ำที่เป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศมีควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ เนื่องจำกบริษัทฯ มีธุรกรรมในสกุลเงินต่ำงประเทศทั้งสกุล
เงินเยน (JPY) ดอลลำร์สหรัฐ (USD) และยูโร (EUR)  ซึ่งล้วนเป็นสกุลเงินหลักและมีควำมผันผวนสูง    

บริษัทฯ จัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง โดยวิเครำะห์และติดตำมแนวโน้มของอัตรำแลกเปล่ียนอย่ำงใกล้ชิด 
และมีกำรท ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward Contract)   อีกทั้งก ำหนดนโยบำยจ ำกดัควำมเส่ียงของเงิน 
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สกุลต่ำงประเทศ  มีกำรบริหำรรำยได้และรำยจ่ำยที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศเป็นยอดสุทธิให้สอดคล้องกัน (Natural Hedge)  
โดยรำยงำนสรุปต่อผู้บริหำรเป็นประจ ำ  และรำยงำนควำมเคล่ือนไหวอัตรำแลกเปล่ียน และประมำณกำรค ำส่ังซื้อลูกค้ำสกุล
เงินตรำต่ำงประเทศต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นประจ ำทุกไตรมำส  
 

4. ความเสี่ยงเงินลงทุนและบริหารสภาพคล่อง 

ในปี 2563 ที่เพิ่งผ่ำนไป ถือว่ำเป็นปีที่มีกำรเปล่ียนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจและกำรเงินเป็นอย่ำงมำก ซึ่งเกิดจำก

ผลกระทบของกำรระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจถดถอยในหลำยประเทศ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องมีกำร

ด ำเนินนโยบำยทำงกำรเงิน โดยปรับลดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยลงอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมส่งสัญญำณถึงทิศทำงดอกเบี้ยที่อำจคง

อยู่ในระดับต่ ำเป็นเวลำนำน  ในขณะเดียวกันจะเห็นได้ว่ำสินทรัพย์ส่วนหนึ่งของบริษัท คือ เงินสดหรือสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  

จำกปัจจัยเศรษฐกิจข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำอัตรำผลตอบแทนของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ลดลงเช่นเดียวกัน อีกปัจจัยที่บริษัทฯ 

ตระหนัก คือ กำรประเมินสภำพคล่องที่พอดีเพื่อวำงแผนกำรลงทุนได้อย่ำงเหมำะสม โดยพิจำรณำควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

(liquidity risk) ของสินทรัพย์ที่จะลงทุนด้วย เพื่อป้องกันปัญหำกำรขำดสภำพคล่อง ควำมเส่ียงที่จะไม่สำมำรถขำยสินทรัพย์ได้

ทันทีเมื่อต้องกำรเงินสด  

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมเส่ียงด้ำนผลตอบแทนและสภำพคล่องของเงินสดและสินทรัพย์ทำงกำรเงินเป็นอย่ำงดี 

เพื่อให้กำรบริหำรเงินลงทุนส่วนเกินสภำพคล่องได้จัดสรรกระจำยสอดคล้องกับผลตอบแทนและกระแสเงินสด  โดยจัดสรรใน

รูปแบบ เงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ พันธบัตรรัฐบำล กองทุนรวมตลำดเงินและตรำสำรหนี้  ตรำสำรหน้ีหุ้นกู้เอกชน   

ทั้งนี้กำรบริหำรดังกล่ำวถูกก ำหนดให้อยู่ภำยใต้นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรสภำพคล่องทำงกำรเงิน และแนว

ปฏิบัติกำรบริหำรกำรจัดกำรเงินลงทุน ซึ่งผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรบริหำรและ

คณะกรรมกำรบริษัทแล้ว  โดยมอบให้คณะกรรมกำรจัดกำรกำรลงทุน (Asset-liability Management Committee) ติดตำม

สถำนกำรณ์กำรลงทุนอย่ำงใกล้ชิดและรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริหำรเป็นประจ ำ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำร

ควำมเส่ียงเป็นประจ ำทุกไตรมำส 
  

5. ความเสี่ยงด้านการรับช าระหนี้  

ควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของลูกค้ำ บริษัทฯตระหนักถึงควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเชื่อทำงกำรค้ำ โดยก ำหนดแนวทำง

ปฏิบัติในกำรพิจำรณำสินเชื่อกบัลูกค้ำแต่ละรำย ส่วนงำนกำรเงินจะตรวจสอบฐำนะทำงกำรเงินส ำหรับลูกค้ำรำยใหม่ก่อนกำร

ปล่อยสินเชื่อกำรค้ำ  และยังก ำหนดให้มีกำรรำยงำนอำยุของลูกหน้ีกำรค้ำต่อผู้บริหำรเป็นประจ ำ เพื่อด ำเนินกำรติดตำมหำก

พบรำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมเส่ียง ตลอดจนแสดงในงบกำรเงินทุกไตรมำส ซึ่งยอดลูกหนี้กำรค้ำส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ใน

เกณฑ์ที่ยังไม่ครบก ำหนดช ำระจึงไม่ส่งผลต่อสภำพคล่องและสถำนะทำงกำรเงินของบริษัท 
 

6. ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   

ทรัพยำกรบุคคลเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรขับเคล่ือนธุรกิจให้เป็นไปตำมทิศทำงและกลยุทธ์ขององค์กร   โดยบริษัทฯ 

มีควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้เพียงพอและมีศักยภำพรองรับกับกำรเปล่ียนแปลงทั้งภำยในและ

ภำยนอกองค์กร  อย่ำงไรก็ตำมในปี 2563 จำกสถำนกำรณ์ภัยโรคระบำดเชื้อไวรัสโคโรน่ำที่เกิดขึ้นอย่ำงรุนแรงและคำดไม่ถึง  

ส่งผลกระทบต่อกำรปรับตัวในกระบวนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้ทันต่อสถำนกำรณ์  บริษัทฯ จึงมีกำร
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ปรับเปล่ียนแผนและกำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ดังนี ้

1) การสรรหาบุคลากรเพื่อเสริมศักยภาพทางธุรกิจ  จำกวิกฤตโรคระบำดดงักล่ำว จึงมีควำมจ ำเป็นในกำรเรง่

สรรหำเพื่อสร้ำงทีมธุรกิจ E-commerce และ Digital Marketing ให้มีควำมแข็งแกร่ง จึงมีกำรเสริมทีมงำนที่มีประสบกำรณ์

และควำมเชี่ยวชำญสอดคล้องกับทิศทำงและโครงสร้ำงของหน่วยงำน โดยมีช่องทำงในกำรสรรหำที่หลำกหลำย เช่น กำรใช้ 

Social Media  Job Website  กำรแนะน ำจำกแหล่งผู้มีประสบกำรณ์เดียวกัน  รวมถึงกำรสรรหำภำยในองค์กร กำรหมุนเวียน

งำน เป็นต้น  

2) การสร้างและพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor) ในอนาคต  ตำมที่ได้มีนโยบำยและแผนกำร

ด ำเนินกำรเพื่อวำงแผนสร้ำงผู้สืบทอดต ำแหน่ง   ในปี 2563  มีกำรสรรหำผู้บริหำรที่มีประสบกำรณ์จำกภำยนอกเข้ำมำสืบ

ทอดต ำแหน่งตำมควำมจ ำเป็นที่ได้มีกำรประเมินและจัดล ำดับควำมส ำคัญ   โดยอีกส่วนหนึ่งเป็นกำรพัฒนำบุคลำกรจำก

ภำยในขึ้นมำด ำรงต ำแหน่งมีกำรวำงแผนพัฒนำผู้สืบทอดต ำแหน่งรำยบุคคล  มีกำรวัดและติดตำมผลเพื่อประเมินควำมพร้อม

ในกำรสืบทอดต ำแหน่ง  ทั้งนี้กำรสรรหำจำกภำยนอกและกำรสรรหำพัฒนำบุคลำกรจำกภำยในเพื่อสืบทอดต ำแหน่งเป็น

กระบวนกำรท่ีต้องติดตำมและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหำรระดับสูงให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำก  

3) การพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  กำรพัฒนำบุคลำกรเป็นกระบวนกำรที่มีกำร

ปรับเปล่ียนจำกแผนที่วำงไว้เป็นอยำ่งมำก  เนื่องด้วยสถำนกำรณ์ควำมเส่ียงดังกล่ำวท ำให้มีกำรปรับเปล่ียนรูปแบบและวธิีกำร

ฝึกอบรมและพัฒนำแบบฝึกอบรมออนไลน์ (Virtual  Training) และใช้วิกฤตเป็นโอกำสในกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยี

และแอพพลิเคชั่นในกำรประชุมหรือส่ือสำรภำยในองค์กรเพื่อตอบโจทย์ค่ำนิยม Think & Go Digital  (คิดและก้ำวสู่ดิจิทัล) 

สร้ำงวัฒนธรรมกำรเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลง  

4) การสร้างความผูกพันและการปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กร   ในปี 2563 เป็นปีที่กระทบต่อ

ควำมรู้สึกควำมวิตกกังวลของพนักงำนเป็นอย่ำงยิ่ง    บริษัทฯ ยิ่งให้ควำมส ำคัญต่อกำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในแต่ละ

นโยบำยที่ขอควำมร่วมมอืจำกพนักงำนในกำรดูแลตนเองให้มีสุขอนำมยัที่ถูกต้องเพื่อป้องกันโรคระบำด   รวมถึงนโยบำยอื่น ๆ 

ที่ต้องเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนเพื่อให้องค์กรอยู่รอดในสภำวะวิกฤต   นอกจำกนั้นยังมุ่งเน้นกิจกรรมที่สร้ำงควำมผูกพัน

ภำยในองค์กร  กำรแจกหน้ำกำกอนำมัย  กำรแจกถุงยังชีพเพื่อลดภำระค่ำครองชีพ  กำรขำยสินค้ำอุปโภคบริโภคในรำคำถูก  

รวมถึงกำรเพิ่มควำมถี่ในกำรส่ือสำรระหว่ำงบริษัทและพนักงำนในช่องทำงกำรส่ือสำรภำยใน  ได้แก่ Group Email  Line 

Group  Intranet  และ Facebook Thanulux   รวมถึงในทุกปีจะมีกำรส ำรวจควำมผูกพันภำยในองค์กร เพื่อน ำผลกำรส ำรวจ

และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ มำปรับปรุงเรื่องกำรส่ือสำรและบรรยำกำศภำยในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งน ำมำสู่กำรเสริมสร้ำงควำม

ผูกพันของพนักงำน (Employee Engagement) เป็นหน่ึงในพันธกิจด้ำนกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัท 
 

7. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกบักำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธรุกิจ รวมถึงผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด  โดยให้ควำมส ำคัญต่อนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจที่ดีควบคู่กับกำรดูแลสังคม ชุมชน และ

ส่ิงแวดล้อม 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองระบบมำตรฐำน ISO 9001-2015 และ ISO 14001-2015 รวมถึงได้รับรำงวัล CSR-

DIW CONTINUOUS AWARD ประจ ำปี 2563 และมีหน่วยงำนกฎหมำยท ำหน้ำที่ก ำกับและติดตำมข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
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กับกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทั้งกำรเผยแพร่ควำมรู้และควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรในองค์กรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 

8. ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

เนื่องจำกบริษัทฯ มุ่งเน้นกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน จึงให้ควำมส ำคัญกับเรื่องบรรษัทภิบำลที่ดีและกระบวนกำร

ควบคุมภำยในท่ีรัดกุม พร้อมก ำหนดนโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ทีช่ัดเจนและเคร่งครัด

ในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดงักล่ำว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

(Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) และได้กำรรับรองเป็นสมำชิกภำคีเครือข่ำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน 

รวมถึงมีกำรจัดท ำและส่ือสำรจริยธรรมทำงธุรกิจ (Code of Conduct) ให้กับผู้ขำยและผู้รับจ้ำงช่วงเพื่อเน้นย้ ำถึงจุดยืนของ

บริษัท 

ส่วนกำรป้องปรำมและบริหำรควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต  บริษัทฯ ได้ก ำหนดมำตรกำรในกำรควบคุมและติดตำม

กระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญที่อำจเกิดกำรทุจริตได้  โดยมีฝ่ำยส ำนักตรวจสอบภำยในเป็นผู้ประเมินควำมเส่ียงและสุ่ม

ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมสุจริต โปร่งใส และป้องปรำมกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต

พร้อมทั้งเปิดช่องทำงกำรส่ือสำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถแจ้งเบำะแสและข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริต  

มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำและสอบสวนเรื่องรำวร้องทุกข์ตำมกระบวนกำรที่เป็นระบบ  โปร่งใส และตรวจสอบได้

เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่น และควำมไว้วำงใจในกระบวนกำรสอบสวนท่ีเป็นธรรมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภำคส่วน 
 

9. ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำเส้ือผ้ำส ำเร็จรูปและสินค้ำเครื่องหนัง  จึงให้ควำมส ำคัญต่อ

กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำ มีกำรจัดกำรของเสียที่เหลือจำกกระบวนกำรผลิต ที่อำจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน  
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรจัดกำรของเสียจำกกระบวนกำรผลิต มีคณะท ำงำนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ISO 

14001 : 2015  ศึกษำและพัฒนำเทคโนโลยีในกำรใช้พลังงำนทดแทน พัฒนำเครื่องจักรให้สำมำรถใช้พลังงำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพมำกขึ้น รวมถึงกำรคิดค้นพัฒนำสินค้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product) 

ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี 
กำรพัฒนำเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็วก่อให้เกิดประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมำก มีกำรใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูล

ขนำดใหญ่ (Big Data) กำรใช้อินเตอร์เน็ตในกำรเชื่อมต่อโลกแบบไร้พรมแดน ปัญญำประดิษฐ์ต่ำงๆ เช่น หุ่นยนต์ ส่ิงต่ำงๆ
เหล่ำนี้สร้ำงควำมเปล่ียนแปลงมำกมำย ทั้งควำมรวดเร็ว ควำมสะดวกสบำย ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆทั่วโลก 
รวมทั้งกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ ท ำให้เกิดเปล่ียนแปลงค ำกล่ำวเดิมที่ว่ำ “ปลำใหญ่ กินปลำเล็ก” เป็น “ปลำเร็ว กินปลำช้ำ” 
ดังนั้นเพื่อควำมอยู่รอด ธุรกิจต้องมีกำรปรับตัวอย่ำงมำก โดยน ำเทคโนโลยีและส่ือในรูปแบบดิจิทัลเข้ำมำใช้เป็นตัวช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน น ำ Big Data มำใช้วิเครำะห์ทั้งกำรผลิต กำรจัดจ ำหน่ำย กระบวนกำรทำงกำรตลำด และ กำรวิจัย
พฤติกรรมของผู้บริโภค 
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

4.1 ลักษณะของทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทฯ ใช้ในการประกอบธุรกจิ ณ 31 ธันวาคม 2563 

1. ที่ดนิที่ใช้ด าเนนิธุรกิจ ซึง่เปน็กรรมสิทธิ์ของบริษทั 
 

 

 

 

 

 
2. อาคารที่ใช้ในการด าเนินธุรกจิ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิข์องบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. เครื่องจักร 

เครื่องจักร จ านวน (เครื่อง) 
มูลค่าตามบัญชี 

(หน่วย : ล้านบาท) 

อำยุกำรใช้งำน ไม่เกิน 5 ปี 315 25.77 
อำยุกำรใช้งำน     เกิน 5 ปี 2,329       - 

รวม 2,644 25.77 
 

 
 

มูลค่าตามบญัชี 

(หน่วย : ล้านบาท)

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

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

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

 77 ไร่  - งาน 55.60 ตร.ว. 157.36

พื้นท่ีรวมท่ีตั้งท่ีดินมีกรรมสิทธ์

รวม

ท่ีตั้งอาคาร มูลค่าตามบญัชี (หน่วย : ล้านบาท)

อำคำรส ำนกังำน  กรุงเทพฯ 18.25

อำคำรส ำนกังำน  จ. ล ำพูน -

โรงงำน  กรุงเทพฯ -

โรงงำน จ. ปรำจีนบรีุ 7.87

โรงงำน จ. ล ำพูน 24.84

โรงงำน จ. ตำก 29.61

อำคำรหอพัก  กรุงเทพฯ  1 แหง่ -

อำคำรหอพัก  จ. ชลบรีุ     1 แหง่ -

อำคำรหอพัก  จ. ปรำจีนบรีุ  1  แหง่ 2.57

อำคำรหอพัก  จ.ล ำพูน  1  แหง่ 3.22

อำคำรหอพัก  จ.เพชรบรีุ  1  แหง่ 6.50

อำคำรหอพัก  ประเทศจีน  1  แหง่ 1.47

อำคำรหอพัก  จ.ตำก  1  แหง่ 2.90

อำคำรหอพัก  จ.นครรำชสีมำ 1  แหง่ 9.77

รวม                                       107.00
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 

4. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุของบริษทั    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหต ุ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทย่อยไม่มีทรัพย์สินถำวรท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ 
 

5. ภาระผูกพันหรือการน าทรัพยส์ินไปเปน็หลกัประกัน 

  บริษัทฯ เป็นเจำ้ของทรัพย์สินถำวรท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกจิ เช่น ที่ดิน อำคำรโรงงำน และเครื่องจกัร โดยทรัพย์สิน
ดังกล่ำวไม่มีภำระผูกพันหรือน ำไปเป็นหลักประกันใดๆ ทั้งสิ้น 

6. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน ที่บริษทัฯ ใช้ในการประกอบธุรกิจ  
 เครื่องหมำยกำรคำ้ 
 บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำกับผู้มีสิทธิในเครื่องหมำยกำรค้ำ ทั้งที่เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์  หรือผู้ที่ได้รับสิทธิใน

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

 
 

 

 
 

มูลค่าตามบญัชี 

(หน่วย : ล้านบาท)

 ที่ดิน อ.ศรีรำชำ จ. ชลบรีุ จ ำนวน 5 แปลง 7 ไร่ 56 ตร.ว.                             31.90

 ที่ดิน อ.เขำชะเมำ จ.ระยอง จ ำนวน 1 แปลง 17 ไร่  1 งำน  87 ตร.ว.                               5.48

ที่ดิน อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร จ ำนวน 2 แปลง  6 ไร่ 2 งำน  55 ตร.ว.                             44.76

ที่ดิน อ.ชะอ ำ จ.เพชรบรีุ จ ำนวน 1 แปลง  1 ไร่  2 งำน   - ตร.ว.                               4.99

 อำคำรปอ้มยำม จ.ชลบรีุ                               0.02

 อำคำรโรงงำน จ.ชลบรีุ                             18.57

 อำคำรโรงงำน จ.ระยอง                             10.25

 อำคำรโรงงำน จ.สมุทรปรำกำร                             47.51

 อำคำรหอพัก จ.ชลบรีุ 2 แหง่  - 

 อำคำรหอพัก จ.ระยอง 1 แหง่                               0.41

 อำคำรหอพัก จ.เพชรบรีุ 1 แหง่  - 

 อำคำรหอพัก จ.เชียงใหม่ 1 แหง่                               1.53

32 ไร่  2 งาน  98 ตร.ว.                    165.42

พื้นท่ีรวม

รวม

ท่ีตั้ง
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 

เคร่ืองหมำยกำรคำ้ อำยุสญัญำ ระยะเวลำสญัญำ
DAKS 10 ปี ป ี2561 - 2571
Olymp 6 ปี ป ี2559 - 2565

 
 

เคร่ืองหมำยกำรคำ้ อำยุสญัญำระหว่ำงเจ้ำของ อำยุสญัญำระหว่ำง ระยะเวลำสญัญำ

เคร่ืองหมำยกำรคำ้กับผู้ไดรั้บสทิธิ์ ผู้ใหส้ทิธิ กับ TNL ผู้ใหส้ทิธิ กับ TNL

Guy Laroche, Guy Guy Laroche 10 ปี 2 ปี ป ี2564 - 2565

Absorba 5 ปี 5 ปี ป ี2564 - 2568

ELLE HOMME 5 ปี 5 ปี ป ี2560 - 2564  

ควำมเป็นไปได้ของกำรต่ออำยุสัญญำ 
จำกเงื่อนไขของสัญญำที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติในเรื่องของกำรรักษำชื่อเสียงของเครื่องหมำยกำรค้ำ ตลอดจนกำรรักษำ

มำตรฐำน และคุณภำพของสินค้ำเสมือนหนึ่งเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ และ/หรือ ผู้ให้สิทธิเครื่องหมำยกำรค้ำท ำเองนั้น 
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขอย่ำงเคร่งครัด ซึ่งในแต่ละปีเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ  และ/หรือ ผู้ให้สิทธิเครื่องหมำยกำรค้ำ 
จะเดินทำงมำส ำรวจสภำพตลำด กำรจ ำหน่ำยและกำรผลิตจนเป็นที่พอใจเสมอ และจำกสำยสัมพันธ์อันยำวนำนในกำรท ำ
ธุรกิจร่วมกันกับเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ และ/หรือ ผู้ให้สิทธิเครื่องหมำยกำรค้ำ จนประสบผลส ำเร็จ ท ำให้เครื่องหมำย
กำรค้ำเหล่ำนั้นเป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำงในตลำด กำรต่ออำยุสัญญำจึงเป็นไปอย่ำงสม่ ำเสมอ 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทุนในกิจกำรที่เกี่ยวเนื่อง และเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนกำรท ำธุรกิจหลักของ
บริษัท 

4.3 ราคาประเมินทรัพย์สิน หากมีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือมีการตีราคาทรัพย์สินใหม่ 

- ไม่มี - 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) 

 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 

คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ ของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ที่มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ 31 ธันวาคม 2563 

-  ไม่มี  - 

คดทีี่กระทบต่อการด าเนนิธุรกิจของ บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย อย่างมีนัยส าคัญ แต่ไมส่ามารถประเมินเป็นตวัเลขได ้

-  ไม่มี  - 

คดทีี่มิได้เกดิจากการประกอบธุรกิจโดยปกตขิอง บริษทัฯ หรือบริษัทย่อย 

-  ไม่มี  - 
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 6. ข้อมลูทั่วไปและขอ้มูลส ำคัญอื่น 
 

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

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

 

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

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกดั 
47 ซอย 53 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์                :  0-2294-8504, 0-2294-8587 
โทรสำร                 :  0-2294-2345 
โดย  นำยสำธติ         เกียรตกิังวำฬไกล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 9760 และ/หรือ 
  นำยอนุสรณ์   เกียรตกิังวำฬไกล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2109 และ/หรือ 

  นำงขวัญใจ   เกียรตกิังวำฬไกล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 5875 และ/หรือ 
  นำยประสิทธิ์พร เกษำมำ               ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 9910 

 
 

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

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 

6.2 ข้อมูลส ำคัญอื่น 

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

ประเภท จ ำนวนหุ้น จ ำนวน % จ ำนวนเงิน

ช่ือบริษัท/ท่ีอยู่ ประเภทธุรกิจ หุ้น ท่ีออก หุ้นท่ีถือ สัดส่วน (บำท)

จ ำหน่ำย กำรถือหุ้น
บริษัทจ ำหน่ำย

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

129/1 ถนนช่องนนทรี  แขวงช่องนนทรี น าเข้า

เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ

โทรศัพท ์  0-2294-9505

โทรสาร    0-2294-9506

2.  บริษัท สห โคเมเฮียว จ ำกัด สินค้ามือสอง หุ้นสามัญ 1,350,000     135,000       10.00         13,500,000.00   

989 อาคารสยามพิวรรธนท์าวเวอร์ ช้ันที่ 28

หอ้งเลขที่ T28A1 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวัน

เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท ์  0-2251-3527  ถึง 8

โทรสาร    0-2251-3529

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

37บ ี ชารัน  เอสเอส22/23  ดามันซารา  จายา

47400 เปตาริง  จายา  ซาลังงอ  ดารู  เอซาน

ประเทศมาเลเซีย

โทรศัพท ์  (03)  719-4381

โทรสาร    (03)  719-5399

4.  บริษัท มิวำกิ  ฟิลิปปินส์ จ ำกัด เคร่ืองแต่งกาย หุ้นสามัญ 400,000        76,000         19.00         3,317,590.00     

ช้ัน 25   ยูเชงโก  ทาวเวอร์  อาร์ซีบซีี พลาซ่า

เลขที่  6819  อยาราแอนด์เซน ถนนกิล พูยัท

เมืองมาคาติ  ประเทศฟิลิปปนิส์ 1200

โทรศัพท ์  (632) 753-4791-2

โทรสาร    (632) 753-4794

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

     โคออดเินช่ัน (ฮอ่งกง)  จ ำกัด

หอ้ง 408 ช้ัน 4  อาคารโฮปซี อินดัสเตรียล

เลขที่ 26  ถนนลามฮิง  เกาลูนเบย์  เกาลูน

ฮ่องกง

โทรศัพท ์  (852) 2756-5622

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

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

ประเภท จ ำนวนหุ้น จ ำนวน % จ ำนวนเงิน

ช่ือบริษัท/ท่ีอยู่ ประเภทธุรกิจ หุ้น ท่ีออก หุ้นท่ีถือ สัดส่วน (บำท)

จ ำหน่ำย กำรถือหุ้น
6.  บริษัท เวิลด์ สหแฟช่ัน จ ำกัด เคร่ืองแต่งกาย หุ้นสามัญ 50,000          9,500           19.00         9,500,000.00     

129/1 ถนนช่องนนทรี  แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ

โทรศัพท ์  0-2294-2250

โทรสาร    0-2294-2251

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

555/128-129 ถนนราชพฤกษ์ ต.มหาวัสดิ์ อุปกรณ์กีฬา

อ.บางกรวย นนทบรีุ

โทรศัพท ์  0-2101-6698

โทรสาร    0-2101-6698

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

129/1 ถนนช่องนนทรี  แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ

โทรศัพท ์  0-2295-1737, 0-2295-1730

โทรสาร    0-2294-1757

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

310/47-50 ถนนสวรรควิถี  ต าบลปากน้ าโพ

อ าเภอเมือง   จังหวัดนครสวรรค์

โทรศัพท ์  (056) 222-354, 223-683

โทรสาร    (056) 223-683

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

162/2  ถนนช้างคลาน  ต าบลช้างคลาน

อ าเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่

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

โทรสาร    (053) 282-358

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

3/44-47  ตรอกเสาธง ถนนมุขมนตรี

ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท ์  (044) 253-772

โทรสาร    (044) 261-556-9

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

74/220-224 ถนนพูนผล  อ าเภอเมือง

จังหวัดภเูก็ต

โทรศัพท ์  (076) 213-137, 223-984-5

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

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

ประเภท จ ำนวนหุ้น จ ำนวน % จ ำนวนเงิน

ช่ือบริษัท/ท่ีอยู่ ประเภทธุรกิจ หุ้น ท่ีออก หุ้นท่ีถือ สัดส่วน (บำท)

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

229-231  ถนนธรรมนญูวิถี  อ าเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

โทรศัพท ์  (074) 243-850, 245-019

โทรสาร    (074) 356-339

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

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

อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบรีุ

โทรศัพท ์  (038) 285-194

โทรสาร    (038) 285-194

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

470/7  ถนนพระองค์ด า  ต าบลในเมือง

อ าเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก

โทรศัพท ์  (055) 212-288-90

โทรสาร    (055) 212-288

บริษัทผลิต

1.  บริษัท เอส. แอพพำเรล จ ำกัด เสื้อผ้าส าเร็จรูป หุ้นสามัญ 180,000        179,998       99.998       20,583,208.27   

4/2 หมู่ 8  ถนนบางนา-ตราด กม. 18

ต าบลบางโฉลง  อ าเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท ์  0-2337-1657-8

โทรสาร    0-2337-1659

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

129/1 ถนนช่องนนทรี  แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ

โทรศัพท ์  0-2295-4171-9

โทรสาร    0-2294-5101

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

129/1 ถนนช่องนนทรี  แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ

โทรศัพท ์  0-2295-4171-9
โทรสาร    0-2294-5101

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

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 

ประเภท จ ำนวนหุ้น จ ำนวน % จ ำนวนเงิน
ช่ือบริษัท/ท่ีอยู่ ประเภทธุรกิจ หุ้น ท่ีออก หุ้นท่ีถือ สัดส่วน (บำท)

จ ำหน่ำย กำรถือหุ้น
5.  บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล เลทเธอร์แฟช่ัน จ ำกัด เคร่ืองหนงั หุ้นสามัญ 500,000        90,000         18.00         8,810,100.00     

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

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

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

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

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

โทรสาร    0-2294-5101

บริษัทบริกำร

1.  บริษัท เอสเอสดีซ ี(ไทเกอร์เท็กซ)์ จ ำกัด ฟอกย้อมผ้า หุ้นสามัญ 3,240,000     614,460       18.96         68,634,718.97   

111  หมู่ที่ 5  ต าบลนนทรี และเส้นด้าย

อ าเภอกบนิทร์บรีุ  จังหวัดปราจีนบรีุ

โทรศัพท ์  (037) 281-930, 281-932
โทรสาร    (037) 281-937  

 
 

 
 


