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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 การจดทะเบียน บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย 
บริษัทฯ จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม 2530 

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

  สถานประกอบการสาขา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ - ล าพูน โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 
99/3 หมู่ที่ 5 ต าบลป่าสัก อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

  สถานประกอบการสาขา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ - กบินทร์บุรี โรงงานตั้งอยู่
เลขที่ 125 หมูท่ี่ 5 ต าบลนนทรี อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

  สถานประกอบการสาขา บางพลี โรงงานตั้งอยู่เลขที่  911 หมู่ที่ 15 ถนนเทพารักษ์ 
อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

  สถานประกอบการสาขา แม่สอด โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 269/1 หมู่ที่ 15 ต าบลแม่กาษา 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

1.3 ธุรกิจหลัก ผลิตและจ าหน่ายเครื่องแต่งกายและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจหลักตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 2.5 

1.4 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ สองล าดับแรก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้แก ่:- 

 ร้อยละของทุนที่ออกและช าระแล้ว 

 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 23.52 24.93 
บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากัด 13.33 13.33 

1.5 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ปัจจุบันยังมีผลกระทบต่อธุรกิจ
และอุตสาหกรรมส่วนใหญ่  สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซึ่ งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าว
และประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์  ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เมื่อสถานการณ์มีการ
เปลี่ยนแปลง 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
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2. เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

2.1 งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
โดยน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้แสดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจ าปี  

2.2 งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 
โดยเน้นการให้ข้อมูลที่เป็นกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคย
น าเสนอรายงานไปแล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้จึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

2.3 ผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม 2564 ไม่เป็นข้อบ่งชี้ให้เห็นการคาดการณ์ผล
การด าเนินงานเต็มปี 

2.4 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที ่บริษัทฯ  ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย     
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

2.5 เกณฑ์การจัดท างบการเงินรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมนี้จัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) 
และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่            
31 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในระหว่างงวดปัจจุบัน  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทย่อย ประกอบด้วย :- 

 การถือหุ้น / สิทธิออกเสียง (%) จัดต้ังขึ้น  
ในประเทศ ท่ีอยู ่ ประเภทกิจการ 31 มี.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

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

ตราด กม.18 ต าบลบางโฉลง
อ าเภอบางพลี สมุทรปราการ 

ผลิตและจ าหน่ายเครื่อง
แต่งกายและรบัจ้างผลิต
เสื้อผ้า 

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

จ าหน่ายเครื่องแต่งกาย 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวดกลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุงจ านวนหลายฉบับที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
มาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้
ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ฉบับปรับปรุง ซึ่งได้ให้ข้อยกเว้น
ชั่วคราวที่เกิดในทางปฏิบัติส าหรับผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ทั้งนี้ต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งมีผลบังคับส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม 2565 กลุ่มบริษัท ไม่มีแผนที่จะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ ซึ่ง
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินส าหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว  

4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นโดยได้ใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงิน
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  

5. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้น
กลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมการร่วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่ส าคัญระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท
ย่อย บริษัทร่วมและบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มี
รายละเอียด ดังนี้ :- 

  



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
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5.1 ลกัษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

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

เครื่องแต่งกายและรับจ้างผลิตเส้ือผ้า 
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
และเป็นบริษัทย่อย 

 2. บจ. เซเลเบรท เว็ลธ จ าหน่ายเครื่องแตง่กาย กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 
และเป็นบริษัทย่อย 

 3. บจ. เวิลด์ สหแฟชั่น จ าหน่ายเครื่องแตง่กาย กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน  
และเป็นกิจการท่ีควบคุมรว่มกัน 

 4. บจ. ที เชมเบอร์ จ าหน่ายเครื่องแตง่กาย ผู้บริหารร่วมกัน 
 5. บมจ. ประชาอาภรณ์  ผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
 6. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 
 7. บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
 8. บมจ. ไทยวาโก ้ ผลิตชุดชั้นในสตรี กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 

 9. บมจ. ทีพีซีเอส 
(เดมิชื่อ บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ) 

ผลิตผ้าลูกไม้ปัก กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 

10. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง การลงทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

11. บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน ์ดีดีบี
 

โฆษณา ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
12. บมจ. โอ ซี ซี

 
จ าหน่ายเครื่องส าอางและ
เครื่องนุง่ห่ม

 ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

13. บมจ. สหพัฒนพิบูล
 

จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
14. บจ. ไทยมอนสเตอร์

 
ผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 

15. บจ. โทเทิลเวย์อิมเมจ
 

ผลิตเครื่องหนัง กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 
16. บจ. ไทยแน็กซิส ผลิตลาเบล ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
17. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอรเ์ท็กซ์)

 
ฟอกย้อมผา้และเส้นด้าย กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 

18. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล
          

จ าหน่ายเครื่องแตง่กาย ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
 คอมเมอร์เชยีล โคออดิเนชั่น (ฮ่องกง)

      
  

19. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชั่น
 

ผลิตเครื่องหนัง กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 
20. บจ. ไวซ์ วินเนอร์  จ าหน่ายเส้ือผ้าและอุปกรณ์กีฬา ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
21. บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)

 
จ าหน่ายเครื่องแตง่กาย กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 

22. บจ. แชมป์เอช
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 
23. บจ. ปากน้ าโพวัฒนา จ าหน่ายเครื่องแตง่กาย ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
24. บจ. อินทนิลเชียงใหม ่ จ าหน่ายเครื่องแตง่กาย กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 
25. บจ. โคราชวัฒนา จ าหน่ายเครื่องแตง่กาย กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 
26. บจ. ซันแอนด์แซนด ์ จ าหน่ายเครื่องแตง่กาย กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
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กิจการที่เกี่ยวข้องกนั ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ ์

27. บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จ าหน่ายเครื่องแตง่กาย กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 
28. บจ. มหาราชพฤกษ ์ จ าหน่ายเครื่องแตง่กาย กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 
29. บจ. ไทยทาคายา ผลิตยีนส์ กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 
30. บจ. ไทยกุลแซ่  ผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
31. บจ. วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) สถาบันการศึกษา ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
32. บจ. ไทย บุนกะ แฟชั่น โรงเรียนสอนออกแบบเสื้อผ้า กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 
33. บจ. ศรีราชา เอวิเอชั่น

 
บริการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องยนต์   
เครื่องบิน 

กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 

34. บจ. เค.คอมเมอรเ์ชียล แอนด์
 

รับเหมาก่อสร้าง ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
คอนสตรัคชั่น

 
  

35. บจ. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เทก็ซ ์ ผลิตตุ๊กตาผ้า ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
36. บจ. ไทยชิกิโบ ผลิตเส้นด้าย ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
37. บจ. ไทยสเตเฟล็กซ ์ ผลิตภัณฑ์ผ้า ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
38. บจ. เทรชเชอร์ ฮิลล์ สนามกอล์ฟ กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 

39. บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ ์ ผลิตและจ าหน่ายเส้นใยยืด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

40. บจ. แพนแลนด์ พัฒนาที่ดิน ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

41. บจ. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล ขายตรง ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

42. บจ. สหพัฒน์เรียลเอสเตท พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 

43. บจ. จาโนเม่ (ประเทศไทย) จักรเย็บผา้ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

44. บจ. ทรัพย์สินสหพัฒน์ พัฒนาที่ดิน กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 

45. บจ. ไหมทอง ผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

46. บจ. ราชาอูชิโน เคหะส่ิงทอ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
47. บจ. เอราวัณส่ิงทอ ผลิตเส้นด้ายและทอผ้าประเภทฝ้าย ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
48. บจ. ภัทยาอุตสาหกิจ ผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
49. บจ. รามศรทวีการ การลงทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
50. บจ. พี ที เค มัลติเซอร์วิส บ ารุงรักษาสวนและท าความสะอาด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
51. บจ. ไอ.ดี.เอฟ. การลงทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
52. บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ ผลิตและจ าหน่ายถุงเท้า

 
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

 

53. บจ. ฟูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ าหน่ายเส้นดา้ย ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
 

54. PT. TRINITY LUXTRO APPREL จ าหน่ายเครื่องแตง่กาย ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
 

55. บจ. รักษาความปลอดภัย พทิักษ์กจิ รักษาความปลอดภัย ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
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56. บจ. สหเอเซียแปซิฟคิ การเช่าและการด าเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย ์

กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

57. บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย บริการและพาณชิย ์ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
58. บมจ. เพรซิเดนทเ์บเกอรี ่ อาหารและเครื่องดืม่ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
59. บจ. อีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 1992 การขายส่งเคมีภัณฑ์ทาง

อุตสาหกรรม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน 

60. บจ. พิทักษ์กิจ ก่อสร้างอาคารท่ีไมใ่ช่ที่พกัอาศยั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน 
61. บจ. รักษาความปลอดภัยไทย ซีคอม รักษาความปลอดภัย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน 
62. บจ. สหโคเมเฮียว ซื้อและจ าหน่ายสินคา้แบรนด์เนม 

มือสอง 
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

63. บจ. สห แคปปิตอล ทาวเวอร ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการระหว่างกัน ประกอบด้วย :- 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 

รายได้จากการขายสินค้า ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากราคาตลาด 
ค่าลิขสิทธิ์จ่าย ราคาที่ตกลงร่วมกัน 
รายการซื้อสินค้า และค่าจ้างผลิต ราคาที่ตกลงร่วมกัน/ราคาตลาด 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายใน    

การบริหาร  
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา 

ดอกเบี้ยรับ อัตราร้อยละ 3.00 - 4.00 ต่อปี 
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบี้ยประชุม อัตราที่ได้รับอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น 
       และบ าเหน็จประจ าปี  
ราคาซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ราคาตลาด 
ราคาซื้อเงินลงทุน ราคาที่ตกลงร่วมกัน 
ราคาซื้อสินทรัพย์ถาวร ราคาที่ตกลงร่วมกัน 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
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5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

รายได้ ค่าใช้จ่าย และรายการอื่นส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้ :- 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

 รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย     

 รายได้จากการขาย - - -   13 

 ดอกเบี้ยรับ - -   21  164 

 รายได้อื่น - -   24   97 

 ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ - - - 8,110 

 ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายใน      
การบริหาร 

- - 1,270 4,967 

 รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน 

    

 รายได้จากการขายและบริการ     

 -  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 118,625 182,760 124,320 182,760 

 -  อื่นๆ 9,121 12,182 9,607 12,182 

 รวม 127,746 194,942 133,927 194,942 

 รายได้จากการรับจ้างผลิต 58  713 58  713 

 เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 12) -  166 -  166 

 ดอกเบี้ยรับ  472  473  472  473 

 รายได้อื่น 4,265 5,672 4,265 5,672 

 ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ 23,263 27,112 23,263 27,112 

 ค่าจ้างผลิต  26  527 26  527 

 ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายใน      
การบริหาร 

9,370 12,282 9,370 12,256 

  



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัท
หมายถึงบุคคลที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้ :- 

 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร  180  197 

 ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,079 7,287 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน  477 471 

รวม 5,736 7,955 

5.3 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้ :- 

       (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 64 31 ธันวาคม 63 31 มีนาคม 64 31 ธันวาคม 63 

ลูกหนี้การค้า     

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น     

    - บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 118,606 89,028 118,625 89,047 

    - อื่นๆ   9,121 6,786 9,121 6,786 

 รวม (หมายเหตุ 7) 127,727 95,814 127,746 95,833 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน      

 บริษัทย่อย - - 2,000 3,800 

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น 46,000 46,000 46,000 46,000 

 รวม (หมายเหตุ 8) 46,000 46,000 48,000 49,800 

 
 
 
 

    



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
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       (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 64 31 ธันวาคม 63 31 มีนาคม 64 31 ธันวาคม 63 

 รายได้ค้างรับ     

 บริษัทย่อย - - -   28 

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น  886 1,314 2,043 1,309 

 รวม 886 1,314 2,043 1,337 

 เงินลงทุน - สุทธิ      

 บริษัทย่อย (หมายเหตุ 13) - - 11,764 11,764 

 บริษัทร่วม (หมายเหตุ 14) - - - - 

 บริษัททีเ่กีย่วข้องกนัอื่น (หมายเหต ุ12)    1,718,054 1,707,171 1,717,791 1,706,908 

 รวม  1,718,054 1,707,171 1,729,555 1,718,672 

 เงินให้กู้ยืมระยะยาว      

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

 รวม (หมายเหตุ 15) 10,000 10,000 10,000 10,000 

เจ้าหนี้การค้า     

 บริษัทย่อย - - -  632 

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น 18,410 12,715 18,410 12,715 

 รวม (หมายเหตุ 19) 18,410 12,715 18,410 13,347 

ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย     

 บริษัทย่อย - - -   20 

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น 5,700 3,727 5,902 3,727 

 รวม  5,700 3,727 5,902 3,747 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
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การเปลี่ยนแปลงเงินให้กู้ยืมส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้ :- 
   (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ) 

 31 มีนาคม 64 31 มีนาคม 63 31 มีนาคม 64 31 มีนาคม 63 31 มีนาคม 64 31 มีนาคม 63 

บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จ ากัด      

 ยอดคงเหลือต้นงวด - - 3,800 23,500   

 หัก รับช าระคืนระหว่างงวด - - (1,800) (4,000)   

ยอดคงเหลือปลายงวด - - 2,000 19,500    3.00 3.00 

บริษัท เวิลด์ สหแฟชั่น จ ากัด      

 ยอดคงเหลือต้นงวด 10,000 5,000 10,000 5,000   

 หัก รับช าระคืนระหว่างงวด - - - -   

ยอดคงเหลือปลายงวด 10,000 5,000 10,000 5,000 4.00 4.00 

บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จ ากัด       

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

 หัก รับช าระคืนระหว่างงวด - - - -   

 ยอดคงเหลือปลายงวด 30,000 30,000 30,000 30,000 3.73 3.98 

บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จ ากัด     

 ยอดคงเหลือต้นงวด 16,000 16,800 16,000 16,800   

 หัก รับช าระคืนระหว่างงวด - (100) - (100)   

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

รวมเงินให้กู้ยืม  56,000 51,700 58,000 71,200   

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

 22 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

      (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 64 31 ธันวาคม 63 31 มีนาคม 64 31 ธันวาคม 63 

เงินสด   76  263   76  259 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือ่ทวงถาม 60,617 80,144 58,442 78,115 

เงินฝากประจ า, พันธบัตรและหุ้นกู้ 10,005 5,018 10,005 5,018 

รวม 70,698 85,425 68,523 83,392 

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น - สุทธิ 
 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 64 31 ธันวาคม 63 31 มีนาคม 64 31 ธันวาคม 63 

ลูกหนี้การคา้     

บริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั 
(หมายเหตุ 5.3) 127,727 95,814 127,746 95,833 

อื่นๆ 68,376 62,819 67,421 61,760 

รวม 196,103 158,633 195,167 157,593 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิต 
 ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (627) (627) - - 

ลูกหน้ีการค้า - สุทธ ิ 195,476 158,006 195,167 157,593 

ลูกหนี้หมนุเวยีนอื่น     

รายได้ค้างรับ 3,633 2,608 2,809 1,599 

เงินปันผลค้างรับ 5,710    5 5,710    5 

ดอกเบ้ียค้างรับ 5,454 6,615 5,454 6,626 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 2,709 4,554 2,709 4,554 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 16,589 15,229 8,403 7,034 

อื่นๆ 9,199 10,324 9,198 10,313 

รวมลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 238,770 197,341 229,450 187,724 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
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การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามี ดังนี้ :-     
                 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 64 31 ธันวาคม 63 31 มีนาคม 64 31 ธันวาคม 63 

ลูกหนีก้ารค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

 ยังไม่ถงึก าหนดช าระ 127,528 95,323 127,547 95,342 

 เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน  199  172  199  172 

 มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน -  319 -  319 

รวม 127,727 95,814 127,746 95,833 

ลูกหนีก้ารค้าอืน่     

 ยังไม่ถงึก าหนดช าระ 28,357 51,739 28,029 51,307 

 เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 32,162 2,446 32,162 2,446 

 มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 7,230 8,007 7,230 8,007 

 มากกวา่ 12 เดือน ขึ้นไป  627  627 - - 

รวม 68,376 62,819 67,421 61,760 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน 
 เครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน (627) (627) - - 

สุทธ ิ 67,749 62,192 67,421 61,760 

รวม 195,476 158,006 195,167 157,593 

 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
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8. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ า
ประกัน โดยมีก าหนดช าระเมื่อทวงถาม คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 - 3.73 ต่อปี (หมายเหตุ 5.3) 

9. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

สินค้าส าเรจ็รูป 219,192 193,741 

สินค้าระหวา่งผลิต 50,309 53,047 

วัตถดุิบ 93,823 88,314 

วัสดุสิ้นเปลือง 1,578 1,327 

สินค้าระหวา่งทาง 2,697 4,920 

รวม 367,599 341,349 

หัก ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า (7,853) (10,246) 

สุทธ ิ 359,746 331,103 

10. สิทธิในการรับคืนสินค้า 

สิทธิในการรับคืนสินค้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย :- 
      (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

สิทธิในการรับคืนสินค้า 11,100 32,500 

สิทธิในการรับคืนสินค้าแสดงถึงสิทธิของบริษัทในการรับคืนสินค้าจากลูกค้าเมื่อลูกค้ามาใช้สิทธิส่งคืนสินค้า
ภายใต้นโยบายคืนสินค้าของบริษัท บริษัทประมาณการการรับคืนสินค้าจากประสบการณ์ในอดีตและการ
คาดการณ์แนวโน้มดังกล่าวในอนาคต 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
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11. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดของสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 
มีดังนี้ :- 

      (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

เงินฝากประจ าและบัตรเงินฝาก  (*) 32,439 112,439 

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน   

- เงินลงทุนในกองทุนรวม 249,627 139,554 

- พันธบัตรรัฐบาล 98,968 80,501 

- หุ้นกู้ 40,306 66,327 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าดว้ยวธิีราคาทุนตัดจ าหน่าย   

- หุ้นกู้ภายใต้สัญญาขายคืน (**) 95,233 114,975 

- ตราสารหนี้ส่วนท่ีครบก าหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี            
 (หมายเหตุ 12) 

145,494 135,166 

- ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหน้า -   12 

รวม 662,067 648,974 

(*) เงินฝากประจ าและบัตรเงินฝากมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 - 1.20 ต่อปี  

(**) มูลค่ายุติธรรมหุ้นกู้ภายใต้สัญญาขายคืน เท่ากับ 96.51 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563 : เท่ากับ 118.12 
ล้านบาท) 

ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม 

 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมถูกจัดล าดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 
ค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน 

 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลถูกจัดล าดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 
ค านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน 

 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ถูกจัดล าดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 
ค านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
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12. สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดของสินทรัพย์ทางการเงินไมห่มุนเวียนอื่น 
มีดังนี้ :- 

      (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ เงินปันผลงวดสามเดือนสิ้นสุด 

 31 มี.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 มี.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 มี.ค. 64 31 มี.ค. 63 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีและ       
ตราสารทุนท่ีวัดมูลค่าด้วย  
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร  
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น       

ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ :       

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1,146,904 1,136,021 1,146,904 1,136,021 -  166 

อ่ืนๆ 79,421 76,539 79,421 76,539  643  638 

รวมราคายุติธรรม 1,226,325 1,212,560 1,226,325 1,212,560  643  804 

ตราสารหนี้ :       

พันธบัตรรัฐบาล 31,346 20,414 31,346 20,414   

หุ้นกู้ 67,914 82,168 67,914 82,168   

รวมราคายุติธรรม 99,260 102,582 99,260 102,582   

รวม 1,325,585 1,315,142 1,325,585 1,315,142   

ตราสารทุนที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย ์:       

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 571,150 571,150 570,887 570,887 - - 

อ่ืนๆ 42,035 42,035 42,035 42,035 5,548 - 

รวม 613,185 613,185 612,922 612,922 5,548 - 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่า
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย - 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบ
ก าหนด - สุทธิ       

หุ้นกู้  (*) 585,845 611,206 585,845 611,206   

หัก ส่วนที่ครบก าหนดไถ่ถอน 
ภายใน 1 ปี (หมายเหตุ 11) (145,494) (135,166) (145,494) (135,166) 

  

สุทธิ (ครบก าหนดไถ่ถอน 
ภายใน 2 - 9 ปี) 440,351 476,040 440,351 476,040   

       

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 2,379,121 2,404,367 2,378,858 2,404,104 6,191  804 

(*) ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 มูลค่ายุติธรรม เท่ากับ 593.30 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563 : เท่ากับ 621.20 ล้านบาท)  



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
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ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม 

 การวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนในความต้องการของตลาดถูกจัดล าดับชั้นการวัดมูลค่ ายุติธรรม        
อยู่ในระดับที่ 1 

 การวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ถูกจัดล าดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 ค านวณโดยใช้
อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน 

 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทั่วไปถูกจัดล าดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 3 ค านวณโดย
พิจารณาจากการคิดลดเงินปันผล (Dividend Discount Model), การคิดลดกระแสเงินสด (Discounted 
Cash Flow) และมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการ 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 
      (หน่วย : พันบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    เงินปันผล 

 ทุนช าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน (%) วิธีราคาทุน งวดสามเดือนสิ้นสุด 

บริษัทย่อย 31 มี.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 มี.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 มี.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 มี.ค. 64 31 มี.ค. 63 

บริษัท เอส.แอพพาเรล จ ากัด 8,100 8,100 99.99 99.99 20,583 20,583 - - 

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

     89,819 89,819 - - 

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า     (78,055) (78,055) - - 

สุทธิ     11,764 11,764 - - 

14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สทุธิ 
(หน่วย : พันบาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ประเทศที ่ สัดสว่นการลงทุน (%) วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน 

บริษัทร่วม จัดตั้ง 31 มี.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 มี.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 มี.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

บริษัท เวิลด์ สหแฟช่ัน จ ากัด ไทย 19.14 19.14 - - 9,500 9,500 

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า    - - (9,500) (9,500) 

สุทธ ิ    - - - - 

 
  



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
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(หน่วย : พันบาท) 

 

 

ทุนช าระแล้ว 

ส่วนแบ่งขาดทนุ          
จากเงินลงทุนส าหรับงวด

สามเดือนสิ้นสดุ 

บริษัทร่วม ประเภทกิจการ 31 มี.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 มี.ค. 64 31 มี.ค. 63 

บริษัท เวิลด์ สหแฟช่ัน จ ากัด จ าหน่ายเครื่องแต่งกาย 50,000 50,000 - (813) 

สุทธ ิ    - (813) 

สรุปข้อมูลแสดงฐานะการเงินของบริษัทร่วมและผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย :- 
(หน่วย : พันบาท) 

 ณ วันท่ี 

 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพย์หมุนเวียน 25,005 25,472 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  301  823 

หน้ีสินหมุนเวียน 28,766 27,385 

(หน่วย : พันบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

 2564 2563 

รายได้รวม 1,940 5,325 

ค่าใช้จา่ยรวม (2,675) (9,572) 

ขาดทุนส าหรับงวด (735) (4,247) 

15. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันแห่งหน่ึงเป็นตั๋วสัญญา
ใช้เงิน ประเภทไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ย และมีก าหนดช าระคืนตามรายละเอียด ดังนี้ :-     
(หมายเหตุ 5.3) 

(หน่วย : พันบาท) 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ก าหนดช าระคืน ดอกเบี้ย (%) 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

กันยายน 2565 4.00 5,000 5,000 

เมษายน 2566 4.00 5,000 5,000 

รวม  10,000 10,000 

  



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
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16. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 สรุปได้ 
ดังนี ้:- 

 (หน่วย : พันบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 109,309 178,832 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (687) (1,272) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 108,622 177,560 

ราคาประเมิน (*) 51,300 124,400 

ราคาประเมิน (**) 147,645 147,645 

รวมราคาประเมิน 198,945 272,045 

(*) เป็นราคาประเมินของผู้ประเมินอสิระในระหว่างปี 2561 

(**) เป็นราคาประเมินของผู้ประเมินอสิระในระหว่างปี 2563 

ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม 

การวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคาร ถูกจัดล าดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 จากเกณฑ์
ข้อมูลที่น ามาซึ่งใช้เทคนิควิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด (Comparison Approach) และเทคนิควิธีคิดต้นทุน 
(Cost Approach) ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม 

17. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 
สรุปได้ ดังนี้ :- 

 (หน่วย : พันบาท) 

 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ีณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 371,853 351,677 

ซื้อเพิ่ม/โอนเขา้ระหวา่งงวด 1,959 1,959 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (9,490) (10,246) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 364,322 343,390 

 
  



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
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18. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ 

รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 สรุปได ้ดังนี้ :- 
 (หน่วย : พันบาท) 

   
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 24,892 21,069 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (2,840) (2,023) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 22,052 19,046 

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น 
 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 64 31 ธันวาคม 63 31 มีนาคม 64 31 ธันวาคม 63 

เจ้าหนี้การคา้     

บริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั 
(หมายเหตุ 5.3) 18,410 12,715 18,410 13,347 

อื่นๆ 71,318 66,352 71,318 66,352 

รวมเจ้าหน้ีการค้า 89,728 79,067 89,728 79,699 

เจ้าหนีห้มุนเวยีนอืน่     

โบนัสค้างจ่าย 11,973 12,333 11,973 12,333 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 29,519 19,348 29,448 18,943 

ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย 7,003 3,436 7,003 3,436 

เจ้าหน้ีกรมสรรพากร 2,684 4,263 2,669 4,252 

อื่นๆ 9,489 16,837 9,489 16,837 

รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น 150,396 135,284 150,310 135,500 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
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20. หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 64 31 ธันวาคม 63 31 มีนาคม 64 31 มีนาคม 64 

หน้ีสินตามสัญญาเชา่ 22,484 25,021 19,169 20,529 

หัก ดอกเบี้ยรอการตดัจ าหน่าย (2,273) (2,491) (2,102) (2,272) 

รวม 20,211 22,530 17,067 18,257 

หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (7,284) (8,096) (4,583) (4,709) 

หน้ีสินตามสัญญาเชา่ - สุทธิจากส่วน  

ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 12,927 14,434 12,484 13,548 

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่ายค่าเชา่ขั้นต่ าตามสัญญาเชา่ดังนี้ :- 
 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2564 

 ภายใน 1 ปี 2 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น  
ตามสัญญาเชา่ 8,073 10,690 3,721 22,484 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตดับัญชี                                                                                                                                                (789) (1,278) (206) (2,273) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจา่ย 
ทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 7,284 9,412 3,515 20,211 

  
(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 2564 

 ภายใน 1 ปี 2 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น  
ตามสัญญาเชา่ 5,222 10,227 3,720 19,169 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตดับัญชี                                                                                                                                                (639) (1,258) (205) (2,102) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจา่ย 
ทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 4,583 8,969 3,515 17,067 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
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21. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน 
(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

ประมาณการหนี้สินหมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 16,095 15,011 

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 115,911 118,220 

รวม 132,006 133,231 

รายการเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่             
31 มีนาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย :- 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ   

พนักงานต้นงวด - 1 มกราคม 133,231 170,380 

ค่าใช้จา่ยผลประโยชน์พนักงานระหว่างงวด 2,484 3,596 

ผลประโยชน์พนักงานจา่ยในระหว่างงวด (3,709) (2,893) 

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ   

พนักงานปลายงวด - 31 มีนาคม 132,006 171,083 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 
และ 2563 ประกอบด้วย :- 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 2,211 2,646 

ต้นทุนดอกเบีย้  273  950 

รวม 2,484 3,596 

 
  



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
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22. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรเงินส ารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส ารองดังกล่าวมีจ านวนเท่ากับร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ส ารองตามกฎหมายนี้ไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 

23. ส ารองทั่วไป 

 บริษัทฯ ได้จัดสรรก าไรส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนส ารองทั่วไปซึ่งไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์เพื่อการใดการหนึ่ง
โดยเฉพาะ 

24. ตราสารอนุพันธ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

กลุ่มบริษัทมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินบาทที่กลุ่มบริษัทจะได้รับช าระเงินที่
เป็นเงินตราต่างประเทศ สรุปได้ดังนี้ :- 

24.1 สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

สกุลเงิน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

จ านวนเงิน 

(ล้าน) ส่งมอบระหว่างเดือน 

อัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันส่งมอบ 

(บาทต่อสกุลเงิน) 

จ านวนเงิน 

(ล้าน) ส่งมอบระหว่างเดือน 

อัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันส่งมอบ 

(บาทต่อสกุลเงิน) 

ดอลล่าร์สหรัฐฯ 2.87 มิ.ย. 64 - ก.ย. 64 29.89 - 31.21 1.17 เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 29.82 - 31.29 

เยนญี่ปุ่น 10.77 ก.ค. 64 - ก.ย. 64 0.28 - 0.29 7.00 มิ.ย. 64 0.29 

ยูโร 1.13 มิ.ย. 64 - ส.ค. 64 36.10 - 37.04 0.54 ก.พ. 64 - มิ.ย. 64 36.14 - 37.14 

 

  



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
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24.2 รายการที่ไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง 

ณ วันที่  31 มีนาคม 2564 และวันที่  31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่ เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้ :- 

 (หน่วย : ล้าน) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกุลเงินตา่งประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาท 

 31 มีนาคม 64 31 ธันวาคม 63 31 มีนาคม 64 31 ธันวาคม 63 

สินทรัพย ์     

 ดอลลาร์สหรัฐฯ    0.27 0.25    8.29    7.56 

 ยูโร    0.01 0.07    0.23    2.41 

 ดอลลาร์ฮ่องกง    0.36 0.36    1.44    1.38 

รวม      9.96   11.35 

     

หนี้สนิ     

 ดอลลาร์สหรัฐฯ    0.24    0.49    7.64   14.79 

 ยูโร    0.25    0.13    9.33    4.92 

 เยนญี่ปุ่น    7.36   41.14    2.11   12.12 

รวม     19.08 31.83 

25. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

25.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้ :- 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

รายการ 31 มีนาคม 64 31 ธันวาคม 63 31 มีนาคม 64 31 ธันวาคม 63 

หนังสือค้ าประกันกับกรมศุลกากร    9.41    8.79    9.41    8.79 

หนังสือค้ าประกันไฟฟ้า    3.99    3.99    3.99    3.99 

หนังสือค้ าประกันการท าธุรกิจ    0.57    0.54    0.57    0.54 

ภาระค้ าประกันบริษัทท่ีเกีย่วข้องกัน   18.91   18.91   18.91   18.91 

 
  



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
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25.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสัญญากับเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า 
เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อผลิตและจ าหน่ายเครื่องแต่งกาย ซึ่งเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ต่างฝ่าย
ต่างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญารวม 5 เครื่องหมายการค้า ค่าสิทธิที่ต้องจ่ายคิดเป็นร้อยละ 3.5 - 7.5 
ของยอดขาย และ 1 เครื่องหมายการค้า ค่าสิทธิที่ต้องจ่ายคิดเป็นร้อยละ 6.5 ของยอดขายสุทธิ (31 ธันวาคม 
2563 : มี 6 เครื่องหมาย ค่าสิทธิที่ต้องจ่ายคิดเป็นร้อยละ 3.5 - 7.5 ของยอดขาย) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีสัญญากับเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า 1 เครื่องหมาย
การค้า ค่าสิทธิที่ต้องจ่ายคิดเป็น ร้อยละ 6 ของยอดขายที่ระบุไว้ในสัญญาและร้อยละ 12 ของราคาทุน (31 
มีนาคม 2564 : ไม่มี) 

25.3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัท มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ โดยต้องจ่าย
ค่าบริการตามสัญญา ดังนี้ :- 

 (หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

รายการ 31 มีนาคม 64 31 ธันวาคม 63 31 มีนาคม 64 31 ธันวาคม 63 

ภายใน 1 ปี    7.62    7.63   7.38    7.13 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี    4.77    6.49    4.77    6.49 

25.4 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและสัญญาบริการ
อายุสัญญา 3 ปี โดยต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการต่อเดือนในอัตรา ดังนี้ :- 

  

  (หน่วย : บาท) 
 ค่าเช่าและค่าบริการ ค่าบริการพ้ืนท่ีส่วนกลาง 

ปีท่ี 1 ร้อยละ 4 - 6 ของยอดขาย 42,372 

ปีท่ี 2 ร้อยละ 4 - 6 ของยอดขาย 44,491 

ปีท่ี 3 ร้อยละ 4 - 6 ของยอดขาย 46,715 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
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26. สิทธิพิเศษจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน  

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยได้รับสิทธิพิเศษบาง
รายการ  ซึ่งรายละเอียด ดังนี้ :- 

1. บัตรส่งเสริมเลขที ่ 60-1470-1-03-1-0 60-0122-0-00-1-0 1627(2)/2554 1628(2)/2554 
2. วันที่ตามบัตรส่งเสริม 26/12/2560 31/1/2560 31/5/2554 31/5/2554 
3. วันที่เริ่มมีรายได้ 1/3/2561 2/8/2561 4/5/2554 2/9/2554 
4. ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม การผลิตผลติภัณฑ์หนัง

สัตว์หรือหนังเทียม 
การผลิตผลติภัณฑ์หนัง
สัตว์หรือหนังเทียม 

การผลิตผลติภัณฑ์
สิ่งทอหรือชิ้นส่วน 

การผลิตผลติภัณฑ์หนัง
สัตว์หรือหนังเทียม 

5. สิทธิและประโยชน์ส าคัญที่ได้รบัการสง่เสริม     
5.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไร

สุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่ งเส ริมนับ แต่ วันที่ เริ่ม มี รายได้ จากการ
ประกอบกิจการ 

8 ปี 
 

8 ปี 
 

8 ปี 
(หมดอายุ 30/11/61) 

8 ปี 
(หมดอายุ 30/10/60) 

5.2 ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่
ได้รับส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลตามข้อ 5.1 ไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษี
เงินได้ 

8 ปี 
 

8 ปี 
 

8 ปี 
(หมดอายุ 30/11/61) 

8 ปี 
(หมดอายุ 30/10/60) 

5.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ
ก าไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 
50 ของอัตราปกตินับจากวันที่พ้นก าหนด
ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ 

5 ปี 
 

5 ปี 
 

5 ปี 5 ปี 

5.4 ได้รับลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า 
น้ าประปา ขนส่ง) เป็น 2 เท่าของค่าใช้จ่าย
ประจ าปี 

10 ปี 10 ปี 10 ปี 10 ป ี

5.5 ได้ รับ ยก เว้นภาษี เงิน ได้ นิ ติ บุ คคลไม่ เกิ น 
(ปรับเปลี่ยนตามจ านวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียน) 

60.00 ล้านบาท 51.99 ล้านบาท 46.13 ล้านบาท 76.27 ล้านบาท 

     

ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก าหนดต่างๆ เกี่ยวกับ
การส่งเสริมการลงทุนโดยเคร่งครัด 

  



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
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27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้ :- 

 (หน่วย : พันบาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 

การเปลี่ยนแปลงในสนิค้าส าเร็จรูป -     

และงานระหว่างท า(เพิ่มขึ้น) (22,713) (31,813) (22,713) (38,686) 

ซื้อสินค้าส าเร็จรูป 38,150 34,305 38,150 42,404 

ค่าใช้จ่ายจากการลดลงของมูลค่าสินค้า (1,794) 2,587  (1,794) 2,587 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไ้ป 105,229 140,129 105,229 140,129 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 5,736 7,955 5,736 7,955 

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 113,328 147,948 113,328 147,935 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 13,259 14,185 13,987 13,137 

ค่าลิขสิทธิ์จ่าย 9,163 10,316 9,163 10,316 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
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28. ข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 

ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้าน
การด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงาน
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงานหลักคือ (1) ส่วนงานเครื่องแต่งกายบุรุษ และ (2) ส่วนงาน
เครื่องแต่งกายสตรี และมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์  โดยมีการขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ            
กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายได้และก าไรขั้นต้นของแต่ละส่วนงาน 
และประเมินก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานของทั้งกลุ่มโดยใช้เกณฑ์ เดียวกับที่ใช้ในการวัดก าไรหรือ
ขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ข้อมูลรายได้และก าไรขั้นต้นของส่วนงานของกลุ่มบริษัท ส าหรับงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้ :- 

 
(หน่วย : พันบาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

 

เครื่องแต่งกาย
บุรุษ 

เครื่องแต่งกาย
สตรี ส่วนงานอื่น งบการเงินรวม 

รายได้ 
   

 

รายได้จากการขาย 241,269 86,065 - 327,334 

รายได้จากการรับจ้างผลิต 12,822 - - 12,822 

ก าไรขั้นต้นของส่วนงาน 79,341 26,843 - 106,184 

เงินปันผลรับ - - 5,886 5,886 

ดอกเบี้ยรับ - - 7,529 7,529 

รายได้อื่น - - 9,878 9,878 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย (22,069) (8,014) (2,017) (32,100) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (19,694) (6,359) (51,969) (78,022) 

ต้นทุนทางการเงิน - - (190) (190) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 37,578 12,470 (30,883) 19,165 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
   

(1,165) 

ก าไรสุทธสิ าหรับงวด 
   

18,000 

ข้อมูลเพิ่มเติม :- 
   

 

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ าหน่าย 
   

13,259 
  



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
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(หน่วย : พันบาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

 

เครื่องแต่งกาย
บุรุษ 

เครื่องแต่งกาย
สตรี ส่วนงานอื่น งบการเงินรวม 

รายได้ 
   

 

รายได้จากการขาย 250,636 132,391 - 383,027 

รายได้จากการรับจ้างผลิต 9,639 - - 9,639 

ก าไรขั้นต้นของส่วนงาน 44,619 78,983 - 123,602 

เงินปันผลรับ - -  804 804 

ดอกเบี้ยรับ - - 8,304 8,304 

รายได้อื่น - - 8,948 8,948 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย (24,502) (6,100) (2,256) (32,858) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (25,586) (6,124) (59,998) (91,708) 

ต้นทุนทางการเงิน - - (259) (259) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - (813) (813) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (5,469) 66,759 (45,270) 16,020 

รายไดภ้าษีเงินได้ 
   

 785 

ก าไรส าหรับงวด 
   

16,805 

ข้อมูลเพิ่มเติม :- 
   

 

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ าหน่าย 
   

14,185 
 
  



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
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สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของกลุ่มบริษัท ณ วันที่  31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มี
ดังต่อไปนี้ :- 

 
(หน่วย : พันบาท) 

 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 

 

เครื่องแต่งกาย
บุรุษ 

เครื่องแต่งกาย
สตรี รวมส่วนงาน 

สินทรัพย์/หนี้สินที่
ไม่ได้ปันส่วน งบการเงินรวม 

สินทรัพย์ของส่วนงาน 397,714 183,327 581,041 3,766,542 4,347,583 

หน้ีสินของส่วนงาน 62,816 27,121 89,937 434,462 524,399 

 

(หน่วย : พันบาท) 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

เครื่องแต่งกาย
บุรุษ 

เครื่องแต่งกาย
สตรี รวมส่วนงาน 

สินทรัพย์/หนี้สินที่
ไม่ได้ปันส่วน งบการเงินรวม 

สินทรัพย์ของส่วนงาน 373,461 92,176 465,637 3,871,168 4,336,805 

หน้ีสินของส่วนงาน 60,302 15,380 75,682 467,081 542,763 
 

 

  

 (หน่วย : พันบาท) 

   

 งบการเงินรวม 

   

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 

   

 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์  

 

 

  ขายในประเทศ 

  

 244,960 260,332 

ขายตา่งประเทศ 

  

 

  - เอเชยี 

  

 33,931 35,136 

- อเมริกา 

  

 31,981 29,093 

- ยุโรป 

  

 29,284 67,613 

- อื่นๆ 

  

 -  492 

ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่ 

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายหนึ่งจากส่วน
งานเครื่องแต่งกายบุรุษและส่วนงานเครื่องแต่งกายสตรีเป็นจ านวนรวมประมาณ 118.63 ล้านบาท และ 
182.76 ล้านบาท ตามล าดับ 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
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29. ภาษีเงินได้ 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  ณ วันที่                   
31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย :- 

     (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 64 31 ธันวาคม 63 31 มีนาคม 64 31 ธันวาคม 63 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

- สินค้าฝากขาย 13,751 4,566 13,751 4,566 

- ค่าเผื่อการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ 1,571 2,049 1,571 2,049 

- สัญญาเช่า   31  110   31  110 

- ประมาณการสินค้ารับคืน 1,140 4,240 1,140 4,240 

- ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงาน 24,032 24,277 24,032 24,277 

- ขาดทุนสะสมทางภาษ ี 8,648 15,031 8,648 15,031 

รวมสินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 49,173 50,273 49,173 50,273 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี     

- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร 10,057 9,992 10,057 9,992 

- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 186,868 184,069 187,615 184,816 

รวมหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 196,925 194,061 197,672 194,808 

 
  



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย :- 
  (หน่วย : พันบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน     

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับงวด - 1,719 - 1,719 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี       

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชจีากการเกิดผลแตกต่าง -     

ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกตา่งชั่วคราว 1,165 (2,504) 1,165 (2,504) 

(รายได)้คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน                          

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,165 (785) 1,165 (785) 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่มบริษัทส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ค านวณ
จากก าไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็น
รายจ่ายที่ต้องห้ามในการค านวณภาษีเงินได้ 

กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ ค านวณภาษีเงิน
ได้ในอัตราร้อยละ 20  

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ ค านวณตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ตามบัตรส่งเสริม        
การลงทุน (หมายเหตุ 26) 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยค านวณในอัตราร้อยละ 20 ของก าไรทางภาษี  

30. ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเป็น
สวัสดิการตลอดจนเป็นหลักประกันแก่พนักงานเม่ือลาออกจากงาน หรือครบอายุการท างาน (เกษียณ) ตาม
ระเบียบของบริษัท โดยพนักงานจ่ายสะสมส่วนหนึ่ง และบริษัทจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่งในอัตรา 3 - 5 % ของ
เงินเดือน ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด เป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อ
บริหารกองทุนดังกล่าว 

เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในส่วนของกลุ่มบริษัท ที่จ่ายส าหรับพนักงานและได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายใน
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2564 และ 2563 เป็นจ านวน 1.67 ล้านบาท และจ านวน 2.34 ล้านบาทตามล าดับ 

  



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
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31. การบริหารจัดการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความ
เชื่อม่ันของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก ากับดูแลผลตอบแทน
จากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจ้าของ
รวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยังก ากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ 

32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรายการดังนี้ :- 

- จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 8.40 ล้านบาท มีก าหนด
จ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล 

- จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท 

- จัดสรรก าไรเป็นเงินทุนส ารองทั่วไปจ านวน 0.40 ล้านบาท 

33. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน 

 งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่                  
11 พฤษภาคม 2564 


