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สารส์นจากประธานกรรมการ  

 

 

เรียน ท่านผูถื้อหุ้นทุกท่าน  

DSGT และบริษทัในเครือไดก้ลายมาเป็นสมาชิกในครอบครัวของยนิูชาร์ม  (UC)  ซ่ึงเป็นบริษทัชั้นน า

ระหวา่งประเทศจากประเทศญ่ีปุ่น   มีสาขามากมายในกวา่ 80 ประเทศทัว่โลก  ถือเป็นบทบาทใหม่ของกลุ่ม DSGT 

ท่ีจะเติบโตดว้ยความมัน่คงเขม้แขง็และแขง็แกร่งในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเชียงใต ้ กลุ่มบริษทั DSGT  จะไดรั้บ

ประโยชนจ์ากความร่วมมือในการตลาดและความเช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยขีองเรา เพ่ือเร่งขยายธุรกิจใหเ้จริญเติบโตใน
ภูมิภาคเอเชียน้ี 

ส าหรับปี พ.ศ.2561 นอกเหนือจากการส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์ “มีคุณค่า” DSGT มุ่งมัน่อยา่งไม่ลดละท่ีจะ

ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพส าหรับทุกภาคส่วนเพ่ือบริหารจดัการตน้ทุนเชิงรุกและการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว

ของแต่ละตลาด   ตามท่ีเราไดเ้ปิดตวัผา้ออ้มใหม่  BabyLove Premium  Golds  ในตลาดออฟไลน์พร้อมการ

สนบัสนุนดา้นการตลาดแบบครบวงจร  ส าหรับผา้ออ้ม  BabyLove DayPants ยงัคงเติบโตไดดี้อยา่งต่อเน่ืองใน

ตลาดส่วนใหญ่ส าหรับ Certainty ผา้ออ้มผูใ้หญ่ก็เติบโตดีจากประชากรผูสู้งอายท่ีุเพ่ิมสูงข้ึนและระบบการดูแลสุขภาพ
ท่ีดีข้ึนในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

ในนามของคณะกรรมการและคณะผูบ้ริหารเราขอขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีใหค้วามไวว้างใจอยา่งต่อเน่ือง พนัธมิตรทาง

ธุรกิจส าหรับการสนบัสนุนท่ีแขง็แกร่ง และพนกังานของเราส าหรับการอุทิศตนในการท างาน  น ามาซ่ึงความส าเร็จท่ีน่ายก
ยอ่งช่ืนชมต่อบริษทั และจะเพ่ิมขีดความสามารถความส าเร็จในปีตอ่ ๆ ไป  

 

 

 

 (Signature)  

นายอทัศึชิ อิวาตะ 

ประธานกรรมการ 
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วสัิยทัศน์ พนัธกจิ และค่านิยมหลกั 
 
 

ดีเอสจีเป็นผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำยผำ้ออ้มส ำเร็จรูปส ำหรับเด็กและผลิตภณัฑส์ ำหรับผูใ้หญ่ท่ีมีอำกำรกลั้น
ปัสสำวะไม่ไดใ้นภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ดว้ยแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำย วสิัยทศัน์และพนัธกิจของเรำจึงมุ่งเนน้ไปท่ีกำรส่งมอบส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหแ้ก่ลูกคำ้ 
 
 

วสัิยทศัน์  
เป็นผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำยผำ้ออ้มส ำเร็จรูปชั้นน ำในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 
 

พนัธกจิ  
น ำเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีมีคุณค่ำและคุณภำพท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคำ้ 
  
 

ค่านิยมหลกั 5 ประการ 
 

1. พิสูจน์ดว้ยกำรกระท ำ  
2. ย  ้ำคิดเพื่อชยัชนะ  
3. ยกบุคลำกรส ำคญั 
4. ยดึจริยธรรมเป็นกรอบ  
5. รับผดิรับชอบเป็นเจำ้ของ  
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ข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงนิ 

 

รายได้จากการขาย (ล้านบาท) 

 

            
 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 

           
  

รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท) 

        2559                                    2560                                  2561 

 2559                                      2560                                     2561 

ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561  
 

  
 

 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 (ล้ำนบำท) 

        2559                                    2560                                  2561 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 
บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัจากหักเงินส ารองตามท่ี
กฎหมายก าหนดรวมถึงเงินส ารองทุกประเภทท่ีบริษทัฯไดก้ าหนดไว ้อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวจะข้ึนอยู่กบัแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นจะ
ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมจาก BOI ซ่ึงไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคล ไปรวมค านวณเพื่อเสียเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีนั้น 
 
บริษทัยอ่ยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัจากหักเงินส ารองตามท่ี
กฎหมายก าหนดรวมถึงเงินส ารองทุกประเภทท่ีบริษทัยอ่ยไดก้ าหนดไว ้อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปัน
ผลดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต  
 
ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ใหแ้ก่บริษทัฯสามารถจ่ายไดเ้ต็ม
จ านวนโดยไม่มีการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ส่วนการจ่ายเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยในอินโดนีเซียให้แก่บริษทัฯ 
จะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
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ภาพรวมธุรกจิ 
 

ดีเอสจีเป็นหน่ึงในผูน้ ำตลำดผำ้ออ้มส ำเร็จรูปส ำหรับเด็กและผูใ้หญ่ในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดย
บริษทัฯไดต้ั้งฐำนกำรผลิตเพ่ือผลิตสินคำ้และจดัจ ำหน่ำยผำ้ออ้มส ำเร็จรูปในประเทศไทย มำเลเซีย อินโดนีเซีย และ
สิงคโปร์ ดีเอสจียงัคงมุ่งมัน่สร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กบัมูลค่ำของแบรนด์ทั้งในส่วนของผำ้ออ้มส ำเร็จรูปส ำหรับเด็ก 
ภำยใตแ้บรนด์ เบบ้ีเลิฟ ในประเทศไทย เพท็เพท็ ในประเทศมำเลเซีย  ฟิตต้ีในประเทศอินโดนีเซีย และ คิระ คิระ ใน
ภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้แบรนดเ์ซอร์เทนต้ีไดค้รองควำมเป็นผูน้ ำตลำดดำ้นผำ้ออ้มส ำเร็จรูปส ำหรับผูใ้หญ่เพ่ือ
ใชส้ ำหรับสภำวะกลั้นปัสสำวะไม่ได ้ในประเทศไทยตลอดระยะเวลำหลำยปี 

 
จำกประสบกำรณ์และกำรด ำรงอยูใ่นตลำดภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้ำยำวนำน จวบจนปัจจุบนั บริษทั

ฯไดพ้ฒันำผลิตภณัฑ์ให้มีควำมหลำกหลำยเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และผูบ้ริโภคและควำ้โอกำสกำร
เติบโตในตลำดท่ีมีกำรเติบโตสูงผ่ำนกำรขยำยกลุ่มผลิตภณัฑ์ไปในพ้ืนท่ีต่ำงๆตำมภูมิภำคน้ี ประเทศไทยนับเป็น
ศูนยก์ลำงยุทธศำสตร์ในกำรสร้ำงกำรเติบโตไปยงัตลำดท่ีมีอตัรำกำรเติบโตสูงในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน หรือ 
AEC 

 
โรงงำนผลิตของเรำมีควำมพร้อมและสำมำรถปรับเปล่ียนกระบวนกำรผลิตไดต้ำมควำมตอ้งกำรของตลำด 

พร้อมกนัน้ีเรำมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำระบบซพัพลำยเชนอยำ่งต่อเน่ืองใหมี้ประสิทธิภำพสูงสุดเพ่ือเพ่ิมผลิตภำพใหก้บักลุ่ม
บริษทัฯ  

 
บริษทัฯด ำเนินกำรจดัต ำแหน่งของผลิตภณัฑใ์นตลำดหลกัให้มีควำมชดัเจนมำกข้ึน ผ่ำนกลยทุธ์ทำงกำรคำ้

ต่ำงๆ รวมถึงนวตักรรมผลิตภณัฑ ์บริษทัฯยงัคงลงทุนอยำ่งต่อเน่ืองในดำ้นกำรตลำด นวตักรรมซพัพลำยเชน กำรเพ่ิม
ผลิตภำพ และกำรปรับปรุงคุณภำพ เพ่ือสร้ำงรำกฐำนท่ีแขง็แกร่งส ำหรับกำรเติบโตในระยะยำวของบริษทัฯ อยำ่งย ัง่ยนื
ในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
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การจัดกลุ่มผลติภัณฑ์ 
 

1. ผ้าอ้อมส าเร็จรูปส าหรับเดก็ 
 

บริษทัฯมุ่งสร้ำงควำมแขง็แกร่ง และต ำแหน่งทำงกำรตลำดในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตด้ว้ยกำรน ำเสนอ
นวตักรรมส ำหรับผลิตภณัฑใ์หม่ในกลุ่มผลิตภณัฑร์ะดบัประหยดั เช่น เบบ้ีเลิฟ เดยแ์พน้ส์ ท่ีเปิดตวัคร้ังแรกใน
ประเทศไทยตั้งแตปี่ 2556 ซ่ึงไดรั้บกำรตอบรับอยำ่งดีจำกลูกคำ้ หลงัจำกนั้นในปี 2557 บริษทัฯจึงไดต้อกย  ้ำ
ควำมส ำเร็จดว้ยกำรเปิดตวัเพท็เพท็ เดยแ์พน้ส์ และฟิตต้ี เดยแ์พน้ส์ ในประเทศมำเลเซียและอินโดนีเซีย ตำมล ำดบั 
ดว้ยกำรน ำเสนอนวตักรรมส ำหรับผลิตภณัฑใ์หม่  ในกลุ่มสินคำ้พรีเม่ียม ไดแ้ก่  เบบ้ีเลิฟพรีเม่ียมโกลดแ์พน้ส์ และ 
เบบ้ีเลิฟพรีเม่ียมโกลดเ์ทป พร้อมกำรส่ือสำรดำ้นคุณภำพสินคำ้พรีเม่ียมในปี 2018  และยงัมีสินคำ้ท่ีเสนอออกมำ
ส ำหรับกำรเจริญเติบโตในช่องกำรกำรคำ้ออนไลน์ อำทิเช่น เบบ้ีเลิฟ พำวเวอร์แพน้ส์ และเบบ้ีเลิฟสไมลแ์พน้ส์ 
 
ในปี 2017 บริษทัฯน ำเสนอสินคำ้ท่ีมีนวตักรรมกำรผลิตจำกญ่ีปุ่น ภำยใตต้รำสินคำ้ใหม่ คิระ คิระ และไดเ้ป็นตรำ
สินคำ้ท่ีส ำคญัในตลำดกำรคำ้ออนไลน์ ณ ปัจจุบนัน้ี 
 

            
 1.1  ผ้าอ้อมส าเร็จรูปส าหรับเดก็แบบเทป 

 

ตลาด ระดบัพรีเมีย่ม ระดบัประหยดั 

ยีห่อ้ผลิตภณัฑ ์ เบบ้ีเลิฟพรีเม่ียมโกลดเ์ทป เบบ้ีเลิฟ เทป 

บรรจุภณัฑ ์

  

  

คุณประโยชน ์  นุ่ม แหง้ และไม่ก่อใหเ้กิดอำกำรแพ ้  อีซ่ีเทป สวมใส่ง่ำย 

ประเทศ ไทย ไทย 
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ตลาด ระดบับน ระดบัประหยดั 

ยีห่อ้ผลิตภณัฑ ์ ฟิตต้ีโกลด ์ ฟิตต้ีเรนโบว ์

บรรจุภณัฑ ์  

 

 

 

คุณประโยชน ์ แผน่เดียวตลอดคืน สุขสบำย = ลูกนอ้ย+คุณแม่มีควำมสุข  

ประเทศ มำเลเซีย 
 

 

 

1.2 ผ้าอ้อมส าเร็จรูปส าหรับเดก็แบบกางเกง 
 

 

ตลาด ระดบัพรีเมีย่ม ระดบัพรีเมีย่ม ระดบัทัว่ไป ระดบัประหยดั 

ยีห่อ้
ผลิตภณัฑ ์

เบบ้ีเลิฟ พรีเม่ียม
โกลดแ์พน้ส์ 

เบบ้ีเลิฟ ไนทแ์พน้ส์ เบบ้ีเลิฟ เพลย์
แพน้ส์ 

เบบ้ีเลิฟ เดยไ์นทพ์น้ส์ 

บรรจุภณัฑ ์

  

  

คุณประโยชน ์ ลอ็ค แอนด ์ดรำย แผน่เดียวตลอดคืน  อลัตร้ำดรำย     แอร์โฟลวเทค  

ประเทศ ไทย 
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ตลาด ระดบัประหยดัพเิศษ ออนไลน์ ระดบัประหยดัพเิศษ ออนไลน์ 

ยีห่อ้ผลิตภณัฑ ์ เบบ้ีเลิฟ พำวเวอร์แพน้ส์ เบบ้ีเลิฟ สไมลแ์พน้ส์ 

บรรจุภณัฑ ์

 
 

คุณประโยชน ์ เฟรช แอนด ์ดรำย รอบตวั สวมใส่สบำย ทั้งกลำงวนั กลำงคืน 

ประเทศ ไทย 

 

 

 

 

ตลาด ระดบัพรีเมยีม 

ยีห่อ้ผลิตภณัฑ ์ คิระ คิระ เทป คิระ คิระ แพน้ส์ คิระ คิระ แบบ้ีแคร์ 

บรรจุภณัฑ ์   

 

คุณประโยชน ์ คุณภำพดีแท ้จำกนวตักรรมญ่ีปุ่น 

ประเทศ ไทย 

 

1.3 ผ้าเปียกส าหรับเดก็  

ตลาด ระดบักลาง 

ยีห้่อผลติภณัฑ์ ผำ้เปียกส ำหรับเด็ก 

บรรจุภณัฑ ์  

คุณประโยชน ์ ท ำควำมสะอำดผิวผู้ใหญ่ แผน่ใหญ่ 

ประเทศ ไทย 
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2. ผ้าอ้อมส าเร็จรูปส าหรับผู้ใหญ่  
 

ปัจจุบนัเซอร์เทนต้ีเป็นผูน้ ำตลำดผำ้ออ้มส ำเร็จรูปส ำหรับผูใ้หญ่ในประเทศไทย กำรน ำเสนอผลิตภณัฑเ์ซอร์
เทนต้ี ซุปเปอร์แพน้ส์ท่ีปรับปรุงประสิทธิภำพให้ดียิ่งข้ึน ในช่วงไตรมำสท่ี 1 ปี 2557 แทนท่ีเซอร์เทนต้ี แอคทีฟ
แพน้ส์ท่ีออกสู่ตลำดตั้งแต่ปี 2553 และเปิดตวัสินคำ้ใหม่เซอร์เทนต้ี เดยแ์พน้ส์ ในช่วงไตรมำสท่ี 2 ปี 2557 ไดเ้ติม
เต็มกลุ่มผลิตภณัฑใ์นตลำดผำ้ออ้มผูใ้หญ่ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ในปี 2560 เซอร์เทนต้ียงัคงครอบครองส่วนแบ่งตลำด
และยอดขำยเพ่ิมสูงข้ึนจนครองอนัดบัสูงสุดอยำ่งแข็งแกร่งในประเทศไทย นอกจำกน้ี เซอร์เทนต้ีไดก้ระตุน้และ
สร้ำงควำมรับรู้ของแบรนดใ์หแ้พร่หลำยมำกข้ึนในประเทศมำเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ 

 
2.1 ผ้าอ้อมส าเร็จรูปส าหรับผู้ใหญ่แบบเทป 

 

ตลาด ระดบักลาง 

ยีห้่อผลติภณัฑ์ เซอร์เทนต้ี เทป 

บรรจุภณัฑ ์

 

คุณประโยชน ์ ซึมซบัดีเยีย่มและแหง้สบำย 

ยีห้่อ ผลติภัณฑ์ เซอร์เทนต้ี อีซ่ี เทป 

  

 

 

 

 

คุณประโยชน์  พลงัปกป้อง 3X (แอนต้ีแบคทีเรีย, ป้องกนักำรร่ัวซึม, ดูดซึมเร็วดว้ย 
Speed Diamond Dry) 
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2.2 ผ้าอ้อมส าเร็จรูปส าหรับผู้ใหญ่แบบกางเกง 
 

ตลาด ระดบักลาง ระดบัประหยดั 

ยีห้่อผลติภณัฑ์ เซอร์เทนต้ี  

คอมฟอร์ตแพน้ท ์

เซอร์เทนต้ี  

เดยแ์พน้ท ์

เซอร์เทนต้ี  

ซุปเปอร์แพน้ท ์

เซอร์เทนต้ี  

แมก๊ซ่ีแพน้ท ์

บรรจุภณัฑ ์

 

   

คุณประโยชน ์ บำงสบำยคลำ้ยใส่
กำงเกงใน 

บำงสบำยและวสัดุระบำย
อำกำศ 

ซึมซบัเร็ว แหง้สบำย ซึมซบัพิเศษ 

 

 

2.3 ผ้าเปียกส าหรับผู้ใหญ่  

ตลาด ระดบักลาง 

ยีห้่อผลติภณัฑ์ ผำ้เปียกส ำหรับผูใ้หญ่ 

บรรจุภณัฑ ์

 

คุณประโยชน ์ ท ำควำมสะอำดผิวผู้ใหญ่ แผน่ใหญ่ 
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ภาวะอุตสาหกรรม 
 
ผ้าอ้อมส าเร็จรูปยังคงเตบิโตได้ดี 
 
 

          การเพิ่มขึน้ของประชากร  ระดบัรายได้และการขยายตวัของเขตเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เพิ่มขึน้

อย่างตอ่เนื่องท าให้มีโอกาสเติบโตอยา่งมากในตลาดผ้าอ้อมส าเร็จรูป นอกจากนีก้ารเติบโตของประชากรผู้สงูอายมุีอตัรา

ที่เพิ่มสงูขึน้ เป็นโอกาสอยา่งมากส าหรับตลาดผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 

 

             เราคาดวา่การเข้าถึงผู้บริโภคในกลุม่ผ้าอ้อมเด็กและผู้ใหญ่มีอตัราการเติบโตสงูขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในภมูิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นตลาดหลกั เพราะการมุ่งสร้างคณุค่าให้เพิ่มสงูขึน้ถือเป็นภารกิจหลกัของบริษัทฯเสมอมา 

บริษัทฯมุ่งมัน่ที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่มีนวตักรรมในระดบัราคาที่ลกูค้าจ่ายได้เพื่อสนองตอบความต้องการของ

ลกูค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเช่ือมโยงและการแข่งขนั โดยใช้ประโยชน์จากช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบเดิม

บรูณาการกบัช่องทางใหม่ๆ ในโปรแกรมทางการตลาด นอกหนือจากการรักษาฐานตลาดค้าปลกีที่มีอยู ่เรายงัได้ขยายการ

เติบโตในรูปแบบธุรกิจดิจิตอลเพื่อสามารถเข้าถึงและรองรับลกูค้าอีกด้วย 

             จากงานวิจยัประชากรโลกในปี 2558 พบวา่ มีจ านวนประชากรสงูสดุในภมูิภาคเอเชียเทา่กบั 44 ล้านคน หรือคิด

เป็นร้อยละ 60 ของจ านวนประชากรทัง้โลก หากพิจารณาตลาดหลกัในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ พบวา่มีประชากร

มากกวา่ 600 ล้านคนและมีอตัราการเกิดสงูในหลายประเทศ สง่ผลให้ตลาดเคลือ่นไหวไปในทิศทางที่สง่ผลดีตอ่การเติบโต

อย่างยัง่ยืนในอนาคตของบริษัทฯ รวมถึงตลาดผ้าอ้อมยงัคงมีการเข้าถึงผู้บริโภคได้น้อยในหลายประเทศของภมูิภาคนี ้

เช่น ตลาดขนาดใหญ่ในประเทศอินโดนีเซียและตลาดเกิดใหมใ่นประเทศกมัพชูา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม หรือ 

ซีแอลเอ็มวี 
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จ านวนประชากรของประเทศต่างๆในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ในปี 2561-2573 

 2561 2563 2568 2573 
บรูไน 439,336 446,054 470,365 496,000 
กมัพชูา 16,482,464 16,641,421 17,777,436 18,991,000 
อินโดนีเซีย 269,536,482 269,629,321 282,259,829 295,482,000 
สปป. ลาว 7,064,424 7,323,352 7,884,665 8,489,000 
มาเลเซีย 32,454,455 32,145,606 34,068,775 36,107,000 
เมียนมาร์ 54,336,138 55,934,040 58,048,070 60,242,000 
ฟิลปิปินส์ 108,106,310 107,810,314 115,423,826 123,575,000 
สงิคโปร์ 5,868,104 5,863,163 6,134,312 6,418,000 
ไทย 69,306,160 68,055,862 68,152,862 68,250,000 
เวียดนาม 97,429,061 97,217,871 101,139,826 105,220,000 
ทัง้หมด 661,022,752 661,067,005 691,359,964 723,270,000 

ที่มา: ประมาณการจากข้อมลูของหนว่ยงานเศรษฐกิจและสงัคม องค์การสหประชาชาติ ปี 2558  

1) ภาวะอุตสาหกรรมของผ้าอ้อมส าเร็จรูปส าหรับเดก็ 

การเติบโตของผ้าอ้อมเด็กยงัคงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเพิ่มขึน้ของจ านวนประชากรในภมูิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้  

ค่าเฉลี่ยของจ านวนบุตรต่อผู้หญิง  

 2553-2558 2558-2563 
บรูไน 1.90 1.82 
กมัพชูา 2.70 2.53 
อินโดนีเซีย 2.50 2.36 
สปป. ลาว 3.10 2.77 
มาเลเซีย 1.97 1.90 
เมียนมาร์ 2.25 2.13 
ฟิลปิปินส์ 3.04 2.87 
สงิคโปร์ 1.23 1.26 
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       (ต่อ) 2553-2558 2558-2563 
ไทย 1.53 1.46 
เวียดนาม 1.96 1.95 

ที่มา: ข้อมลูจากหนว่ยงานเศรษฐกิจและสงัคม องค์การสหประชาชาติ ปี 2558  

 

อตัราการเกิดของประชากรทัง้หมด * ในประเทศแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในปี 2561 
(โดยเฉลีย่จ านวนการเกิดตอ่ผู้หญิงหนึง่คน) 

 

ที่มา :ข้อมลูจาก https://www.statista.com/statistics/615676/total-fertility-rates-in-southeast-asia-2016-by-

country/ 

 

แม้วา่อตัราเติบโตของเด็กเกิดใหมใ่นประเทศไทยจะอยูใ่นระดบัปานกลาง เบบีเ้ลฟิซึง่นบัได้วา่เป็นแบรนด์ที่เติบโตเร็วที่สดุ

ยงัคงเปิดตวัผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เบบีเ้ลิฟ เดย์แพ้นส์ และเบบีเ้ลิฟ ไนท์แพ้นส์ เพื่อให้ลกูค้าได้เลือกสรรตามงบ

ซือ้สินค้าและโอกาสในการใช้งาน ยิ่งไปกว่านัน้ บริษัทฯได้เปิดตวัเบบีเ้ลิฟ  เพลย์แพ้นส์ นาโนพาวเวอร์พลสั ด้วยลิขสิทธ์ิ

เทคโนโลยีที่สง่มอบความบางแตซ่มึซบัดีเหมาะกบัความต้องการเฉพาะที่พิเศษเพิ่มขึน้ของคนไทย 

https://www.statista.com/statistics/615676/total-fertility-rates-in-southeast-asia-2016-by-country/
https://www.statista.com/statistics/615676/total-fertility-rates-in-southeast-asia-2016-by-country/
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ช่องทางการเติบโตในประเทศมาเลเซียยงัคงมีอยู่จากการน าเสนอรูปแบบของผลิตภณัฑ์ที่หลากหลายและการจัดแบ่ง

ประเภท เมื่อเร็วๆนี ้เราได้สร้างความแข็งแกร่งให้กบักลุม่ผลิตภณัฑ์ของเพ็ทเพ็ท โดยการน าเสนอเพ็ทเพ็ท ไนท์ เทป เพ็ท

เพ็ท เดย์แพ้นส์ และการปรับโฉมใหม่ของเพ็ทเพ็ท เทป ในลกัษณะเดียวกนั เราได้ยกระดบัความคุ้มค่ากบัราคาด้วยฟิตตี ้

เทปที่ได้ปรับรูปลกัษณ์ใหมใ่ห้สอดคล้องกบัความต้องการในกลุม่ผ้าอ้อมแบบประหยดั 

ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่แต่ยงัมีการเข้าถึงผู้บริโภคในสว่นตา่งๆที่ยงัต ่าอยู่ และเป็นตลาดที่บริษัทฯ

มุง่เน้นเพื่อขยายฐานการเติบโต จากการท่ีเราได้ลงทนุในการวางรากฐานทางธุรกิจเพ่ือยา่งก้าวสูอ่นาคตที่ยัง่ยืน ด้วยเหตนุี ้

ยอดขายของแบรนด์ฟิตตีไ้ด้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา พร้อมกนันี ้เราก็มองเห็นโอกาสที่ต้องคว้าไว้

จากการเติบโตของตลาดผ้าอ้อมเด็กในกลุม่ประเทศที่ยงัมีการเข้าถึงผู้บริโภคที่ต ่า เช่น ประเทศกมัพชูา สปป.ลาว เมียน

มาร์ และเวียดนาม หรือซีแอลเอ็มวี 

2) ภาวะอุตสาหกรรมของผ้าอ้อมส าเร็จรูปส าหรับผู้ใหญ่ 

จ านวนประชากรเป็นสิ่งบ่งชีถ้ึงการเติบโตที่แข็งแกร่งในอนาคตของตลาดผ้าอ้อมส าเร็จรูปส าหรับผู้ ใหญ่ในภมูิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ ด้วยจ านวนประชากรสงูอายมุีอตัราที่เพิ่มขึน้ตามอตัราที่แตกตา่งกนัในแต่ละประเทศ จากข้อมลู พบว่า

ประเทศไทยและสิงคโปร์มีสดัส่วนของประชากรสูงอายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป มากที่สุด ในขณะที่ประเทศมาเลเซียและ

อินโดนีเซียรวมถึงประเทศอื่นๆ จะมีสดัสว่นของประชากรสงูวยัเพิ่มสงูขึน้ในช่วงเวลาตอ่จากนี ้ 

   จ านวนประชากรที่มีอายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป 

  2558 2563 2568 
บรูไน 35,109 8.3% 45,853 10.3% 59,884 12.7% 
กมัพชูา 1,137,194 7.3% 1,404,948 8.4% 1,735,745 9.8% 
อินโดนีเซีย 22,923,196 8.9% 27,219,386 10.1% 32,320,755 11.5% 
สปป. ลาว 442,130 6.5% 542,828 7.4% 666,461 8.5% 
มาเลเซีย 3,033,100 10.0% 3,708,539 11.5% 4,534,392 13.3% 
เมียนมาร์ 5,228,009 9.7% 6,054,424 10.8% 7,011,475 12.1% 
ฟิลิปปินส์ 7,955,221 7.9% 9,386,449 8.7% 11,075,170 9.6% 
สิงคโปร์ 1,137,612 20.3% 1,369,484 23.4% 1,648,618 26.9% 
ไทย 12,164,661 17.9% 13,983,333 20.5% 16,073,904 23.6% 
เวียดนาม 11,494,104 12.3% 13,832,969 14.2% 16,647,755 16.5% 
ทั้งหมด 65,550,336 10.4% 77,548,214 11.7% 91,774,159 13.3% 

ที่มา: ประมาณการจากข้อมลูของหนว่ยงานเศรษฐกิจและสงัคม องค์การสหประชาชาติ ปี 2558 

Proportion of the Population under Age 15 and 60 Years or Over:  
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2010-2040 : Thailand 
  

 

ที่มา : ข้อมลูจากมลูนิธิพฒันางานผู้สงูอาย ุhttps://fopdev.or.th 

 

นอกจากนี ้ตลาดที่มีการเติบโตในประเทศตา่งๆ เช่น จีน อินเดีย เวียดนามและอินโดนีเซียล้วนมีศกัยภาพสงูในการเติบโต

ได้อย่างรวดเร็วและสามารถเพิ่มสดัสว่นทางตลาดในอนาคต เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ผู้อาวโุสจะได้รับผลกระทบจาก

โรคภัยต่างๆซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะกลัน้ปัสสาวะไม่ได้ ดังนัน้การเพิ่มขึน้ของจ านวนประชากรจะส่งผลให้เกิดความ

ต้องการผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพิ่มมากขึน้เพื่อจดัการกบัภาวะดงักลา่ว 

แนวโน้มที่เพิ่มขึน้ของจ านวนประชากรที่มีอายยุืนประกอบกบัความมัง่คัง่ที่เพิ่มขึน้ ถือเป็นสญัญาณที่ดีส าหรับการเติบโต

ในอนาคตของตลาดผ้าอ้อมผู้ ใหญ่ ด้วยเหตุนี ้เราจึงได้เปิดตวัเซอร์เทนตี ้ซุปเปอร์แพ้นส์ และเซอร์เทนตี ้เดย์แพ้นส์เพื่อ

รองรับการเติบโตในกลุม่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ที่ผา่นมา เราได้รับผลตอบรับท่ีดีเยี่ยมโดยเฉพาะตลาดหลกัในประเทศไทย เซอร์เท

นตีค้รองต าแหน่งผู้น าตลาดในประเทศไทยด้วยการเติบโตที่แข็งแกร่งและอยู่ในจุดที่พร้อมไขว่คว้าโอกาสจากจ านวน

ประชากรผู้สงูอายทุีเ่พิ่มขึน้ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
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ค ำอธิบำยและวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร  
 

ฝ่ายจดัการเช่ือวา่ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ท่ีแสดงผ่านทางรายงานทางการเงินนั้นมีความถูกตอ้งและ
เช่ือถือได ้นอกจากน้ี ฝ่ายจดัการมีความรับผิดชอบในการจดัให้มีระบบการควบคุมภายในและมีการปฎิบติังานท่ีดีเลิศ 
และบริษทัฯ ไดใ้หบ้ริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จากดั เป็นผูต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทัฯ ซ่ึง
ไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงิน  

ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือความเขา้ใจในงบการเงินของกลุ่มบริษทัดีเอสจี  
 

ภำพรวมธุรกจิ  
ปี 2561 เป็นปีท่ีทา้ทายท่ีมีการแขง่ขนัท่ีรุนแรงและความตอ้งการท่ีผนัผวนในตลาดหลกัของเรา อยา่งไรก็ตาม

กลุ่มบริษทั ฯ ไดเ้ปิดตวัผลิตภณัฑท่ี์เป็นนวตักรรมใหม่ โดยใชช่้องทางท่ีเกิดข้ึนใหม่และมุ่งเนน้ท่ีจะใหค้วามส าคญักบั
ประสิทธิภาพในดา้นตน้ทุนในตลาดหลกัของ บริษทั ฯ 

 
จุดเด่นด้ำนกำรเงิน  

รายไดจ้ากการขายรวมของกลุ่ม บริษทั มีจ านวน 8,299.85 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.79 เม่ือเทียบกบัปี 2560 
โดยมีขาดทุนสุทธิ 190.06 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีพ. ศ. 2560 ซ่ึงมีก าไรสุทธิจ านวน 242.90 ลา้นบาท  เม่ือไม่รวม
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นของกลุ่มบริษทั ฯ ในประเทศอินโดนีเซีย 117.85 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 
2561 จะมีขาดทุนสุทธิคงเหลือจากการด าเนินงานในปี 2561 จ านวน 72.21 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัผลก าไรสุทธิ 74.57 
ลา้นบาท จากการท่ีไดถ้อดรายการก าไรจากการขายสินทรัพยจ์ านวน 168.33 ลา้นบาท ท่ีเกิดจากการขายสินทรัพยใ์น
ประเทศไทย สาเหตุหลกัจากการลดลง มาจากผลการด าเนินงานในประเทศอินโดนีเซียท่ีลดลง เน่ืองจากการแข่งขนัใน
ตลาดท่ีรุนแรงและตน้ทุนผลิตภณัฑท่ี์สูงข้ึนจากการลดลงของค่าเงินรูเปียห์ ตลอดจนราคาวตัถุดิบท่ีสูงข้ึน 

 
มุมมองในอนำคต  

ฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาถึงความคาดหวงัต่อผลการด าเนินงานในอนาคต ซ่ึงข้ึนอยูก่บัขอ้มูลทางการเงินและ
แผนการด าเนินธุรกิจในช่วงเวลานั้น ปัจจยัทางดา้นเวลา ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และกิจกรรมการแข่งขนั
ทางธุรกิจอาจมีผลท าใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนได ้ดงันั้นนกัลงทุนจึงควรค านึงถึงความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อความคาดหวงัดงักล่าวไวด้ว้ย  

ตน้ทุนของบริษทัฯอาจไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบและอตัราแลกเปล่ียน โดยวตัถุดิบ
ส่วนใหญ่มีการน าเขา้จากต่างประเทศ อีกทั้งการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองก็มีผลกระทบต่อความเช่ือมัน่
ของผูบ้ริโภค ดงันั้นผลส าเร็จส่วนหน่ึงจึงข้ึนอยูก่บัความสามารถในการบ่งช้ีและจดัการความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
และการเมืองตั้งแต่ระดบัประเทศ ไปจนถึงระดบัภูมิภาคและระดบัโลก  
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หากมองต่อไปในภายหนา้ถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชากรศาสตร์และเศรษฐสังคมศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้กลุ่มบริษทัฯยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืผา่นการลงทุนต่อเน่ืองในกิจกรรมสร้าง 

แบนด ์การพฒันาบุคลากร และประสิทธิภาพในระบบซพัพลายเชน บริษทัฯ มีความเช่ือมัน่อยา่งยิง่ท่ีจะรักษา
ความเป็นเอกลกัษณ์ของแบรนดแ์ละต าแหน่งในตลาดผา่นการลงทุนเชิงกลยทุธ์อยา่งต่อเน่ืองในนวตักรรมผลิตภณัฑ์
และการขยายตลาดตามภูมิศาสตร์เพื่อความส าเร็จในระยะยาวของกลุ่ม  
 

ฐำนะกำรเงิน  
ณ.ส้ินปี 2561 กลุ่มบริษทัฯมีสินทรัพยสุ์ทธิรวมเท่ากบั 6,852.16 ลา้นบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.55 เทียบกบั 

ณ.ส้ินปี 2560 ท่ีจานวน 7,332.29 ลา้นบาท หน้ีสินสุทธิรวมลดลงคิดเป็นร้อยละ 7.56 จาก 4,619.67 ลา้นบาท ในปี 
2560  เทียบกบั ณ.ส้ินปี 2561 ท่ีจานวน 4,270.41 ลา้นบาท 

บริษทัฯคาดวา่ฐานะการเงินยงัคงมาจากยอดขายท่ีเติบโตจากแบรนดห์ลกัและการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ดา้นการปฏิบติัการอยา่งต่อเน่ือง  
 

ภำษีเงินได้  
บริษทัฯ ไดรั้บสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยไดรั้บการยกเวน้

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้ก าหนด
ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน ในปี 2561 บริษัทฯมีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีเกิดจากก าไรส่วนเกินจากจ าหน่าย
สินทรัพยใ์นปีนั้น  

ภาพรวมทั้งกลุ่มบริษทัฯ บริษทัยอ่ยยงัคงมีการเสียภาษีเงินไดต้ามฐานภาษีของแต่ละประเทศ ขณะท่ีดีเอสจี 
มาเลเซียไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับการลงทุนภายใตม้าตรการดึงดูดการลงทุนของประเทศมาเลเซีย  
 

ข้อมูลอืน่  
งบการเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี (TAS) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) 

การตีความมาตรฐานการบญัชี (TSI) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  (TFRI) ท่ีจดัท าข้ึนโดยสภา
วิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชก้บัการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีภายหลงัจาก
วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 
 



19 

 

 
 

โครงสร้างรายได้ 
 

  
2559 1 2560 1 2561 1 

ล้านบาท ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ  

รายได้จากการขายในประเทศ2: 6,851.9 93.8% 7,765.0 94.3% 7,786.9 93.8% 

รายได้จากการขายต่างประเทศ: 122.4 1.7% 148.6 1.8% 232.3 2.8% 

รายได้จากการขายอืน่3 330.6 4.5% 321.0 3.9% 280.7 3.4% 

รวมรายได้ 7,304.9 100.0% 8,234.6 100.0% 8,299.9 100.0% 

 

หมายเหต:ุ 

1 อตัราแลกเปลีย่น หน่วย : บาท 

อตัราแลกเปลีย่น 2559 2560 2561 
1 มาเลเซีย ริงกิต 8.5139 7.8928 8.0122 

1,000 รูเปียอินโดนีเซีย 2.6579 2.5494 2.3219 

1 ดอลล่าร์สิงคโปร์ 25.5160 24.5744 23.9676 

2 รายไดจ้ากการขายในประเทศ หมายถึง รายไดจ้ากการขายในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์   

3         รายไดจ้ากการขายอ่ืน รวมถึงรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑท่ี์ไม่ใช่ผา้ออ้มส าเร็จรูป เช่น แผน่รองซบั ผา้เยน็  ผลิตภณัฑส์บู่เหลวอาบน ้า

และสระผมเดก็ โลชัน่บ  ารุงผิวเด็ก และครีมบ ารุงผิวผา้ออ้มเด็ก  
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ปัจจยัความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง 
 

 บริษทัฯไดด้ ำเนินนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงเพ่ือบรรเทำควำมเส่ียงท่ีอำจคำดกำรณ์ไดล่้วงหนำ้ ใน
ปี 2561 ควำมเส่ียงท่ีทำงบริษทัฯประเมินวำ่มีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมส ำเร็จทำงธุรกิจ มีดงัน้ี 
 
ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัการแข่งขันในอตุสาหกรรม 
 

ภำวะเศรษฐกิจชะลอตวัท่ีเกิดในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตป้รับตวัดีข้ึนเล็กนอ้ยจำกปีท่ีแลว้ แต่ยงัคง
อ่อนตวัและส่งผลกระทบต่อก ำลงัซ้ือของผูบ้ริโภคในภำพรวม คู่แข่งทำงธุรกิจหลำยรำยไดใ้ชก้ลยทุธ์ส่งเสริมกำรขำย
ดว้ยกำรลดรำคำเพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดกำรบริโภคเพ่ิมข้ึนและเพ่ิมส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 
แนวทางการลดความเส่ียง: เน่ืองดว้ยธุรกิจผำ้ออ้มส ำเร็จรูปมีกำรแข่งขนัสูง ทำงบริษทัฯจึงพยำยำมลดควำมเส่ียงโดย
มุ่งสร้ำงคุณค่ำผ่ำนนวตักรรมในหลำยดำ้น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย กิจกรรมทำงกำรตลำด เพื่อเนน้
สร้ำงควำมพึงพอใจใหผู้บ้ริโภคจำกกำรส่งมอบคุณค่ำ บริษทัฯไดท้บทวนกลไกกำรก ำหนดรำคำอยำ่งสม ่ำเสมอรวมถึง
ควำมเหมำะสมของกำรโฆษณำและแผนส่งเสริมกำรขำยเพ่ือให้ยงัคงสำมำรถแข่งขนัไดใ้นทุกตลำดหลกัทัว่ภูมิภำค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้นอกจำกน้ี บริษทัฯไดมุ่้งมัน่ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำรอยำ่งต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมผล
ก ำไร 
 
ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัการเงิน 
 

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษทัฯไดรั้บผลกระทบจำกกำรควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนสกลุเงิน
เหรียญสหรัฐฯ เป็นผลมำจำกกำรท่ีตอ้งจ่ำยค่ำวตัถุดิบหลกัในสกลุเงินหรียญสหรัฐฯ 

กำรเพ่ิมค่ำของสกลุเงินเหรียญสหรัฐฯเทียบกบัเงินสกลุทอ้งถ่ินหลกัของบริษทัฯไดห้กัลำ้งผลบวกจำกภำวะท่ี
รำคำน ้ ำมนัดิบลดลงท่ีส่งผลดีต่อรำคำวตัถุดิบและตน้ทุนค่ำขนส่ง 

นอกจำกผลกระทบท่ีมีต่อตน้ทุนวตัถุดิบหลกัแลว้ ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนยงัส่งผลกระทบต่อกำร
แสดงงบกำรเงินรวมของบริษทัฯ อีกดว้ย เน่ืองจำกบริษทัฯตอ้งบนัทึกและรำยงำนกำรลงทุนในบริษทัยอ่ยต่ำงๆ ในงบ
กำรเงินของบริษทัฯ เป็นสกลุเงินบำท 
แนวทางการลดความเส่ียง: บริษทัฯไดพ้ยำยำมอย่ำงต่อเน่ืองท่ีจะลดควำมเส่ียงดงักล่ำวโดยท ำสัญญำกำรซ้ือขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ จดัซ้ือจำกหลำยแหล่งและปรับปรุงประสิทธิภำพดำ้นตน้ทุนด ำเนินกำร 
 
ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัราคาวตัถุดบิทีอ่ิงตลาดโภคภัณฑ์ 
 

วตัถุดิบส ำคญัท่ีใชใ้นกำรผลิตผำ้ออ้มส ำเร็จรูปส ำหรับเด็กและผูใ้หญ่ไดแ้ก่ เยือ่กระดำษ แผน่ส่ง/กั้นควำมช้ืน 
กำว และสำรดูดซับควำมช้ืน โดยตน้ทุนวตัถุดิบคิดเป็นสัดส่วนเกินกว่ำก่ึงหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตทั้งหมด วตัถุดิบ
เหล่ำน้ีมีลกัษณะเป็นสินคำ้ท่ีอิงตลำดโภคภณัฑ ์ซ่ึงรำคำวตัถุดิบดงักล่ำวข้ึนอยูก่บัอุปสงคแ์ละอุปทำนของตลำดโลก
และปัจจยัอ่ืนๆ เช่น รำคำน ้ ำมนั ก ำลงักำรผลิตของซบัพลำยเออร์ตลอดวฏัจกัรเศรษฐกิจ 



21 

 

 
 
DSGIL ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ บริษทัใหญ่ล ำดบัสูงสุดของบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรจดัซ้ือวตัถุดิบหลกักบัผู ้

จดัจ ำหน่ำยวตัถุดิบหลำยแหล่งในนำมกลุ่มดีเอสจีเพ่ือสร้ำงควำมไดเ้ปรียบในกำรจดัซ้ือปริมำณมำก ซ่ึงช่วยใหบ้ริษทัฯ
และบริษทัในเครือมีตน้ทุนกำรผลิตสินคำ้ท่ีแข่งขนัได ้ 
แนวทางการลดความเส่ียง: นอกเหนือจำกกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน บริษทัฯไดล้ดควำมเส่ียงดว้ยกำร
ร่วมซ้ือวตัถุดิบในปริมำณมำกแบบกลุ่ม ซ่ึงกำรลดควำมเส่ียงดำ้นจดัหำวตัถุดิบเป็นส่ิงท่ีเรำให้ควำมส ำคญัอยำ่งมำก 
บริษทัฯได้ด ำเนินกำรจัดซ้ือจำกหลำยแหล่งและเพ่ิมปริมำณกำรซ้ือวตัถุดิบภำยในประเทศท่ีมีกระบวนกำรผลิต
เหล่ำนั้นใหม้ำกท่ีสุดเพ่ือเพ่ิมควำมไดเ้ปรียบดำ้นตน้ทุน 

 
ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัความปลอดภัยและอันตราย 
 

บริษทัฯไม่ไดป้ระสบกบัวิกฤตร้ำยแรงใดๆท่ีมีสำเหตุจำกควำมผิดพลำดของมนุษยห์รือภยัธรรมชำติท่ีอำจ
ก่อให้เกิดกำรด ำเนินงำนท่ีไม่ปลอดภยัหรือควำมเส่ียงอนัตรำยต่อธุรกิจ แต่กระนั้น บริษทัฯไดต้ระหนกัถึงควำมเส่ียง
ต่อกำรด ำเนินงำนทั้งระบบซพัพลำยเชน โดยไดจ้ดัใหมี้ระบบจดักำรควำมปลอดภยัดว้ยกำรอบรมพนกังำนดำ้นทกัษะ
กำรใชเ้คร่ือง กำรแกปั้ญหำเชิงเทคนิค ควำมรู้ดำ้นคุณภำพสินคำ้ กำรควบคุมดำ้นควำมปลอดภยัและสุขอนำมยั โดยได้
ด ำเนินกำรมำอยำ่งต่อเน่ือง 
แนวทางการลดความเส่ียง: บริษทัฯได้พิจำรณำปัจจยัภำยนอกท่ีรวมควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับควำมปลอดภยัและ
อนัตรำยเขำ้ไวใ้นแผนบริหำรควำมต่อเน่ืองของธุรกิจและกำรจดักำรควำมเส่ียง โดยใหค้วำมส ำคญักบัแนวทำงป้องกนั 
ทั้งน้ี บริษทัฯไดบ้งัคบัใชห้ลกัปฏิบติัดำ้นควำมปลอดภยัทัว่ทั้งองคก์รเสมอมำ พฒันำแผนบริหำรควำมต่อเน่ืองของ
ธุรกิจและร่วมมือกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียเพ่ือมัน่ใจไดว้ำ่บริษทัฯยงัคงท ำงำนไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองในกรณีท่ีวกิฤตเกิดข้ึน 
 
ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัการรักษาความลบั 
 

บริษทัฯไดท้บทวนนโยบำยกำรรักษำควำมลบัและกำรป้องกนักำรร่ัวไหลของขอ้มูล โดยไดก้ ำหนดแนว
ทำงกำรรักษำควำมลบัส ำหรับพนักงำนและซัพพลำยเออร์ นอกจำกนั้น บริษทัฯไดพ้ฒันำระบบควบคุมภำยในให้
แขง็แกร่งเพ่ือป้องกนักำรร่ัวไหลของขอ้มูลท่ีถือไดว้ำ่เป็นสมบติัของบริษทัฯ 
แนวทางการลดความเส่ียง: เพื่อเป็นกำรสนบัสนุนแนวทำงรักษำควำมลบั บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรดำ้นระบบสำรสนเทศ
ท่ีช่วยป้องกนักำรร่ัวไหลของขอ้มูลและแจง้เตือนพนกังำนและซพัพลำยเออร์เพื่อรักษำควำมลบัของขอ้มูลบริษทัฯดว้ย 
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ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคัญอืน่ๆ 
 
ข้อมูลบริษทั 
ช่ือบริษทั : บริษทั ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)   
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผำ้ออ้มส ำเร็จรูปส ำหรับเด็กและผูใ้หญ่ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : ชั้น 11 อำคำรรีเจน้ท์ เฮำ้ส์ เลขท่ี 183 ถนนรำชด ำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหำนคร10330 ประเทศไทย 
เลขทะเบียนบริษทั : 0107547001067 
เวบ็ไซต ์ : www.dsgap.com   
โทรศพัท ์ : +66 2 651 8061 
โทรสำร : +66 2 651 8068 
ท่ีตั้งโรงงำน : เลขท่ี 39 หมู่ 1 เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมเหมรำช สระบุรี ต ำบลบวัลอย 

อ ำเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 18140 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์ : +66 3637 3633-9 
โทรสำร : +66 3637 3753-4 
ทุนจดทะเบียน : 1,259,999,988.00 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ : 1,259,999,795.00 บำท 
จ ำนวนหุน้สำมญั : 1,259,999,795.00 หุน้ 
มูลค่ำท่ีตรำไว ้ : 1 บำท 

 
นายทะเบียนหลกัทรัพย์  

บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
93 อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์+66 2 009 9000 
โทรสำร +66 2 009 9991 

ผู้สอบบัญชี 
บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั  
ชั้น 25 อำคำรรัจนำกำร  
183 ถนนสำทรใต ้แขวงยำนนำวำ 
เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์+66 2 676 5700 
โทรสำร +66 2 676 5757-8 

ทีป่รึกษาทางกฎหมาย 
บริษทั วคิเคอร่ี แอนด ์วรชยั จ ำกดั 
ชั้น 16 GPF วทิย ุตึก A 
93/1 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์+66 2 256 6311-4 
โทรสำร +66 2 256 6317-8 
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ทีต่ั้งส ำนักงำนปฏิบัติกำรในภูมิภำคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 
ประเทศไทย 
บริษัท ดเีอสจ ีแมเนจเม้นท์ เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั (“DMS”) 
ส านักงาน: 
ชั้น 11 อำคำรรีเจน้ท ์เฮำ้ส์ เลขท่ี 183 ถนนรำชด ำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 ประเทศไทย 
 
ประเทศมาเลเซีย 
DSG (Malaysia) SDN BHD (“DSGMSB”) 
Disposable Soft Goods (Malaysia) SDN BHD (“DSGML”) 
ส านักงาน: 
Suites W801 & W805, 8th Floor, West Wing, Wisma Consplant 1, No. 2, Jalan SS16/4, 47500 Subang Jaya, 
Selangor, Malaysia 
โทรศพัท ์+ 60- 3-5621-8808 
โรงงาน: 
No. 3 Jalan Sijangkang Utama 1, 42500 Telok Panglima Garang, Selangor, Malaysia 
โทรศพัท ์+60-3-3122-1888 
 
ประเทศอินโดนีเซีย 
PT DSG Surya Mas Indonesia (“PTDSG”) 
PT DSG Surya Mas Trading Indonesia (“PTDSGT”) 
ส านักงาน: 
Menara Duta 7th Floor Wing D , Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-9 Jakarta 12910, Indonesia 
โทรศพัท ์ +62-21-525-6316; +62-21-525-7056 
โรงงาน: 
Jl. Pancamas Raya Kav.18, Desa Leuwilimus Cikande, Serang – Banten  42186, Indonesia. 
โทรศพัท ์ +62-254-400-948     

ประเทศสิงคโปร์ 
Disposable Soft Goods (S) Pte Limited (“DSGS”) 
ส านักงาน: 
The Connection One 167, Jalan Bukit Merah, Tower 4, #06-12, Singapore 150167 
โทรศพัท ์+65 6274 6292 
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ประวติัคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 
 

 
 

นาย อตัสึชิ  อิวาตะ 
ประธานกรรมการ 
วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 7 พฤศจิกายน 2561  

อาย:ุ 60 ปี 
 
 

คุณอตัสึชิ  อิวาตะด ารงต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารอาวุโสผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายทรัพยสิ์นทางปัญญาและท่ี
ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของ Unicharm Corporation ในโตเกียว 
  

เขาได้เขา้ร่วมท างานกบับริษทัยูนิชาร์ม ในปี 2525 และด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายวางแผน
องค์กรและการเงินและบญัชี  และไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการของ Diana 

Unicharm JSC ในเวยีดนามตั้งแต่ปี 2011 ถึง 2017 

 

นาย อตัสึชิ อิวะตะไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการและประธานคณะกรรมการในกลุ่ม บริษทั ดีเอสจี 
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นายทาดาชิ นากาอิ  
กรรมการผูจ้ดัการ  
วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 30 ตลุาคม 2561  

อาย ุ: 57 ปี 

  
 

นายทาดาชิ นากาอิ ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั Unicharm Corporation และ
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยนิู - ชาร์ม (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

เขายงัรับผิดชอบดา้นการตลาดในประเทศพม่า มาเลเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์     เขาเขา้ร่วมงาน
กบั Unicharm ในปี 1984 และมีประสบการณ์ดา้นการตลาดมากมายเช่น Baby Care, Feminine 

Care, Pet Care รวมถึงผลิตภณัฑใ์นครัวเรือนซ่ึงเป็นเสาหลกัของผลิตภณัฑ์ Unicharm 

 

 

นายทาดาชิ นากาอิ ไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการบริษทั ในกลุ่ม บริษทั ดีเอสจี   
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นายฮิโรทตัสึ ชิมาดะ  
กรรมการ 
วนัท่ีด ารงต าแหน่ง : 9 พฤศจิกายน 2561 

อาย ุ: 54 ปี  

 

 

ปัจจุบนั นายฮิโรทตัสึ ชิมาดะ ไดด้ ารงต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายการเงินและบญัชี
ของ บริษทัยนิูชาร์ม คอร์ปอร์เรชัน่ ในโตเกียว   

เขาเขา้ร่วมงานกบัยูนิชาร์ม ในปี 2555 และเร่ิมตน้อาชีพของเขาในการวางแผนการจดัการโรงงาน
ผูจ้ดัการบญัชีฝ่ายผลิตและผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายการเงินและบญัชีในส านกังานใหญ่  

ก่อนท่ีจะร่วมงานกบัยนิูชาร์มเขาเคยท างานดา้นการบญัชีกบั บริษทั แอลป์อีเลคทริค จ ากดั และ บริษทั 

นนัไควูด้ไมอ้ดั จ ากดั ผูผ้ลิตงานก่อสร้างไมว้สัดุตกแต่งภายในในประเทศญ่ีปุ่น 

นายฮิโรทตัสึ ชิมาดะ ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการบริษทั ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั   
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นางชชันี  อนนัตว์ฒันพงษ ์ 

กรรมการ  และ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 30 ตุลาคม 2561 

อาย:ุ 59 ปี 
 
 

คุณชัชนี  อนันต์วฒันพงษ์ ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง CEO ของกลุ่มบริษทั DSG Thailand ได้เข้า
ร่วมงานกบั DSG International (Thailand) PLC ในเดือนมิถุนายน 2553 ในต าแหน่งผูอ้  านวยการ
ฝ่ายการพาณิชย ์ 
 
ในเดือนมิถุนายน 2555 ได้รับการเล่ือนต าแหน่งให้เป็นผูจ้ดัการทัว่ไป และได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผูอ้  านวยการบริหารของบริษทัดีเอส แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั และบริษทั ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทย
แลนด)์ จ ากดั มหาชน ในปี 2556 

 

ในปี พ. ศ. 2561 คุณชชันีไดเ้ล่ือนต าแหน่งเป็นรองประธานฝ่ายพฒันากลยทุธ์องคก์รและต่อมาไดรั้บ
แต่งตั้งใหเ้ป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของประเทศไทย  
 

ก่อนท่ีจะมาร่วมงานกบัดีเอสจี คุณชัชนีเคยด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายการพาณิชยแ์ละกฎหมาย
บริษทั Bausch & Lomb (ประเทศไทย) ซ่ึงเป็น บริษทั ดูแลสายตาทัว่โลก เธอมีประสบการณ์ดา้น
การตลาดและการจดัการการขายกว่า 30 ปีจาก บริษทั ในกลุ่มFMCG ขา้มชาติ เช่น (คอลเกต - 

ปาลม์โอลีฟ, SC Johnson และ Reckitt Benckiser) 
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นางหน่ึงฤทยั อมาตยกุล  
กรรมการ และ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน  

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง : 7 พฤศจิกายน 2561 

อาย ุ: 48 ปี 

 

 

นางหน่ึงฤทยั อมาตยกุล ไดเ้ขา้ร่วมงานกบัดีเอสจีอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ในเดือนพฤษภาคม 2554 ในต าแหน่งผูค้วบคุมบญัชีและการเงิน 

 

เธอไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งใหเ้ป็นผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน - ประเทศไทยในเดือนมกราคม 2557 และ
ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูอ้  านวยการบริษทั ดีเอสจี แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในเดือนกนัยายน 

2556 และ บริษทั ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน ในเดือนพฤศจิกายน 
2561 
 

ก่อนเขา้ร่วมงานกบั DSG คุณหน่ึงฤทยั มีประสบการณ์ดา้นการเงินและบญัชีกวา่ 20 ปีโดยท างานใน 

บริษทั คิมเบอร์ล่ีคลาร์ก (ประจ าภูมิภาค) และกลุ่มสยามมิชลิน (การรายงานทางการเงินของกลุ่ม) 

 

คุณหน่ึงฤทยัส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาการบญัชีจามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
และปริญญาตรีบญัชีบณัฑิตจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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โครงสร้างการจัดการ 
 
โครงสร้างองคก์รของบริษทั ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 
1) คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5 ท่าน มีดงัน้ี 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายอทัสึชิ อิวาตะ * ประธานกรรมการ 

2. นายทาดาชิ  นาคาอิ * กรรมการ 

3. นายฮิโรทตัสึ ชิมาดะ * กรรมการ 

4. นางสาวชชันี อนนัตว์ฒันพงษ ์* กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

5. นางหน่ึงฤทยั อมาตยกลุ * กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน 

* หมายเหต ุ: นางสาวชัชนี อนันต์วัฒนพงษ์, นายทาดาชิ  นาคาอิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 30 ตลุาคม 2561 นาย
อัทสึชิ อิวาตะ , นางหน่ึงฤทัย อมาตยกุลได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีผลตั้งแต่วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 และนายฮิโรทัตสึ ชิมาดะมีผล
ตั้งแต่ วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561  
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดใหด้ าเนินกิจการของบริษทัฯ ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ

บริษทั หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรและภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ข
อ านาจนั้นๆได ้ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารมีอ านาจหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน
ต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร การมอบอ านาจ
ดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วง ท่ีท าให้คณะกรรมการบริหารหรือผูรั้บมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในส่วนได้
เสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามท่ีก าหนดในกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง) กับ
บริษัทฯหรือบริษทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามการค้าปกติซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัไว ้

2. คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจก าหนด แกไ้ข และเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯได ้ 
3. คณะกรรมการบริษทัอาจจ่ายปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลก าไรสมควร

พอท่ีจะท าเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 
4. คณะกรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่ในเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนด าเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนด 
ใหต้อ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

5. คณะกรรมการบริษทัตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ยสามเดือนต่อคร้ัง โดยมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการ
หน่ึงคนมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น และถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเพ่ือเป็น
เสียงช้ีขาด 

6. คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี
ของบริษทัฯ 

7. กรรมการตอ้งแจง้ให้บริษทัฯทราบโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มใน
สญัญาใดท่ีบริษทัฯท าข้ึน หรือในกรณีท่ีจ านวนหุน้หรือหุน้กูข้องบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ยท่ีกรรมการถืออยูมี่จ านวน
ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

8. กรรมการตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้เป็น
หุ้นส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการของ
บริษทัจ ากัดหรือบริษทัมหาชนจ ากดัอ่ืนใดท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบั
กิจการของบริษทัฯไม่ว่าเขา้ท าเพ่ือประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้งกรรมการผูน้ั้น 

9. กรรมการมีอ านาจพิจารณา อนุมติัการกูย้มืเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ การปรับโครงสร้างหน้ี หรือการออกตราสารหน้ี 
รวมถึงการใหห้ลกัประกนั การค ้าประกนัเงินกูห้รือสินเช่ือ หรือการขอสินเช่ือใดๆ ของบริษทัฯ  
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2) คณะกรรมการบริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 4 ท่าน มีดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายอทัสึชิ อิวาตะ ประธานกรรมการ 

2. นายทาดาชิ  นาคาอิ กรรมการ 

3. นายฮิโรทตัสึ ชิมาดะ กรรมการ 

4. นางสาวชชันี อนนัตว์ฒันพงษ ์ กรรมการ 

5.นางหน่ึงฤทยั อมาตยกลุ กรรมการ 

หมายเหตุ กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร  
1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทัฯ ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ และ

มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ทุกประการ 
2. พิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยทุธ์ การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ก าหนดแผนทางการเงินและงบประมาณ 

เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งควบคุมก ากบัดูแลให้การด าเนินงานของคณะท างานท่ีแต่งตั้ง
บรรลุตามเป้าหมาย 

3. พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามท่ีฝ่ายจดัการเสนอก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาและอนุมติั  

4. มีอ านาจพิจารณาและอนุมติัการใชจ่้ายเงินในการด าเนินการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ 
5. มีอ านาจในการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัอตัราค่าจา้งและโครงสร้างเงินเดือนของบริษทัฯ 
6. อนุมติัการใชจ่้ายเงินลงทุนท่ีส าคญัท่ีไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามท่ีจะไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดเ้คยมีมติอนุมติัในหลกัการไวแ้ลว้ 
7. มีอ านาจพิจารณาและอนุมติัการใหกู้ย้มืเงินหรือการใหสิ้นเช่ือใดๆ ของบริษทัฯ แก่บริษทัยอ่ย ตามสดัส่วนการถือหุ้น

ของบริษทัฯ ภายใตห้ลกัเกณฑอ์ านาจในการอนุมติัสินเช่ือของบริษทัฯ  
8. มีอ านาจพิจารณาและอนุมติัการกูย้มืเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ การปรับโครงสร้างหน้ี หรือการออกตราสารหน้ี 

รวมถึงการให้หลกัประกนั การค ้าประกนัเงินกูห้รือสินเช่ือ หรือการขอสินเช่ือใดๆ ของบริษทัฯ เพ่ือเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 

9. เป็นคณะท่ีปรึกษาฝ่ายจดัการในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายดา้นการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และดา้นการ
ปฏิบติัการอ่ืน ๆ 

10. ด าเนินการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
ทั้งน้ี การรับมอบอ านาจ ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอ่ืนท่ีเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ านาจ และ/หรือ

การมอบอ านาจในการอนุมติัรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีขดัแยง้
กบับริษทัฯหรือบริษทัย่อย ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
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และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าวตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัฯหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนด 

 
โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตอ้งมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวน

กรรมการ บริหารทั้งหมด ทั้งน้ี กรรมการบริหารสามารถมอบอ านาจใหก้รรมการอ่ืนเขา้ประชุมแทนได ้  โดยให้
กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการ
ลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น โดยมติของท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก และถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเพ่ือเป็นเสียงช้ีขาด 
 
กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ ประกอบดว้ย นายแบรนดอน ชุย หลิง หวาง นายคมั ชิง แอมโบร์ส ชาน นาย
โหยว เอก๊ ชอง นายกวอก คิง คิงสลีย ์ชาน และนางสาวจสัติน แมน ซาน หวางโดยกรรมการท่านใดก็ไดจ้ านวน 2 ใน 5 
คนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ 
 
3) ผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีจ านวน 2 ท่าน มีดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นางสาวชชันี อนนัตว์ฒันพงษ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

2. นายโหยว เอก๊ ชอง  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
1. ก าหนดพนัธกิจ วตัถุประสงค ์แนวทาง เป้าหมาย และนโยบายบริษทั เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 

และด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามพนัธกิจ วตัถุประสงค ์แนวทาง เป้าหมาย ตลอดจนนโยบายของบริษทัดงักล่าวดว้ย 
รวมถึงการสั่งการและก ากับดูแลการด าเนินงานโดยรวม มีอ านาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ ง 
ตลอดจนการโอนโยกยา้ยข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน ก าหนดอัตราค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน โบนสั รวมถึงสวสัดิการ เก่ียวกบัพนกังานทั้งหมดของบริษทั 

2. มีอ านาจออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
และเพื่อรักษาระเบียบ วนิยั การท างานภายในองคก์ร 

3. ด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษทั 
4. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอยา่งแทนได ้โดยการมอบ

อ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าว ให้อยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจ 
และ/หรือใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือค าสัง่ท่ีคณะกรรมการของบริษทั และ/หรือ บริษทัฯไดก้ าหนดไว ้
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  ทั้งน้ี อ านาจตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอ่ืนท่ีเห็นสมควรจะไม่รวมถึงอ านาจ และ/หรือการมอบอ านาจ
ในการอนุมติัรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด
ขดัแยง้กบับริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย 

5. ด าเนินการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร 
 
บริษทัฯไม่มีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ทั้งน้ี บุคคลท่ีจะไดรั้บการเลือกตั้งและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือผูบ้ริหารของบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2551 และขอ้บงัคบัของบริษทั  
 
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการของบริษทัตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และไม่เกินกวา่ 10 คน ซ่ึงเลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และ
กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย ทั้งน้ี ขอ้บงัคบัของบริษทั
ก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการต่อไปน้ี 
1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง  
2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ใน

กรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3. บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้ งในคร้ังนั้ น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้เป็นสามส่วนได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 
กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกก็ได ้  
 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจ านวนหน่ึงของบริษทั 
 
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
บริษทัฯ ไดก้ าหนดใหมี้การปฐมนิเทศส าหรับกรรมการใหม่ โดยจดัใหมี้การบรรยายน าเสนอภาพรวมของการด าเนิน
กิจการบริษทัฯ ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 • ภาพรวมของธุรกิจและการด าเนินงานของบริษทัฯ 
 • กรอบการด าเนินงานเชิงกลยทุธ์บริษทัฯ 
 • บทบาทและหนา้ท่ีของกรรมการ 
 • การก ากบัดูแลกิจการและการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์
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การฝึกอบรมของคณะกรรมการบริษัท 
บริษทัฯ ไดส้นับสนุนให้คณะกรรมการบริษทัฯไดศึ้กษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทั้งจากการศึกษาดว้ยตนเองหรือการเขา้
อบรม/สมัมนาหลกัสูตรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และองคก์รอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียด
การเขา้อบรม ดงัน้ี 

 มีกรรมการทั้ง 1 ท่าน จาก 5 ท่านผ่านการอบรมหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) และ Director 
Accreditation Program (DAP) 

4) ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัฯ ได้ก าหนดนโยบายการให้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ย่างชัดเจน ทั้ งน้ีการพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในอ านาจอนุมติัของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ส่วนค่าตอบแทนของผูบ้ริหารจะอยู่ใน
อ านาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรมซ่ึง
เพียงพอท่ีจะดึงดูดและรักษากรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ีบริษทัฯตอ้งการ 

 
ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ไดมี้มติงดการจ่ายค่าตอบแทนแก่

กรรมการอิสระส าหรับปี 2561 เน่ืองจากกรรมการอิสระของบริษทั ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการตั้งแต่เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2560  ส่วนกรรมการท่านอ่ืนไม่มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ 

 
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

(1) กรรมการ 
ในปี 2561 บริษทัฯไม่ไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการอิสระบริษทัฯ 

(2) ผูบ้ริหาร 
ในปี 2561 บริษทัฯไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหาร เป็นจ านวนเงิน 27.9 ลา้นบาท โดยเป็นค่าตอบแทนท่ี

เป็นตวัเงินในรูปแบบของเงินเดือนและโบนสั และค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินในรูปแบบของสวสัดิการ 

ค่าตอบแทนอืน่ๆ 

(1) กรรมการ 
ไม่มี 

(2) ผูบ้ริหาร 
- เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพโดยสมทบในอตัราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน  

- โครงการผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว (Long-term Incentive: LTI) 
บริษัทฯได้จัดให้มีโครงการผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว  (LTI) เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผูบ้ริหารและ
พนกังานท่ีมีผลการปฏิบติังานท่ีโดดเด่นและร่วมท างานกบับริษทัในระยะยาว โครงการมีระยะเวลา 3 ปี  
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5) บุคลากร 
 จ านวนพนกังานทั้งหมดของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561รวมทั้งส้ิน 380 คน ดงัน้ี 

สายงาน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

แผนกบริหาร 1 
แผนกกระบวนการ 350 
แผนกบริหารงานทัว่ไปและสนบัสนุน 29 

รวม 380 
 

 จ านวนพนกังานทั้งหมดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 รวมทั้งส้ิน 514 คน เป็นดงัน้ี 
บริษทั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

DMS 13 
DSGML  116 
DSGMSB  199 
PTDSG  181 
PTDSGT  3 
DSGS  2 

รวม 514 
 

กลุ่มบริษทัฯมีพนกังานทั้งหมด 894 คน โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนพนกังานเทียบกบัปีท่ีผา่นมาอยา่งมี
นยัส าคญั  พนกังานจะไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯในรูปแบบของเงินเดือน โบนสั เงินสบทบจากกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพ และสวสัดิการอ่ืนๆ ตามท่ีบริษทัก าหนดไว ้ 
  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีเป็นนยัส าคญัอนัมีผลกระทบทางดา้นลบต่อบริษทัฯ ใน
ระยะเวลานบัตั้งแต่ด าเนินกิจการเป็นตน้มา 
  บริษทัฯมีนโยบายมุ่งเนน้พฒันาศกัยภาพและความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการด าเนินงานต่อเน่ือง
และการเติบโตในระยะยาว  โดยส่งเสริมให้พนกังานเขา้ร่วมการอบรมหลกัสูตรตามสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี
พนกังานยงัสามารถเรียนรู้จากการปฏิบติังานจริงและจากค าแนะน าของผูท่ี้มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน (On-the-
job-training) รวมถึงการเขา้ร่วมสมัมนา 
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โครงสร้างการถือหุ้นและบริษัทในกลุ่ม 
 

บริษทั ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่แนล  (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“DSGT”) มีผูถื้อหุน้รำยใหญ่ คือ บริษทั ดี
เอสจี เคยแ์มน ลิมิเต็ด DSG (Cayman)  ในสัดส่วนร้อยละ 99.32  และ บริษทัแม่คือ บริษทั ยนิูชำร์ม คอร์ปอเรชัน่  เป็นผู ้
ถือหุ้นล ำดบัใหญ่สูงสุด ในปัจจุบนั DSGT มีกำรด ำเนินธุรกิจในบริษทัยอ่ยจ ำนวน 6 บริษทั ในประเทศไทย มำเลเซีย 
อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ โดยมีโครงสร้ำงกำรกำรถือหุน้ของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 

 
 

โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษทัย่อย 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ยนูิชาร์ม คอร์ปอร์เรช่ัน ประเทศญี่ปุ่ น ( “UCHQ”) 

 

 

              บริษทั ยนิูชำร์ม คอร์ปอร์เรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่น ( “UCHQ”)ไดรั้บกำรจดทะเบียนในประเทศญ่ีปุ่นในปี 

1974  และในปี 1976 ไดจ้ดทะเบียนในส่วนท่ีสองของตลำดหลกัทรัพยโ์ตเกียว 
 

 ยนิูชำร์มเร่ิมพฒันำธุรกิจในต่ำงประเทศอยำ่งจริงจงัตั้งแต่ทศวรรษ 1980 และตอนน้ีก็มี 

กำรด ำเนินงำนในกวำ่ 80 ประเทศทัว่โลก กำรขยำยตวัในต่ำงประเทศของยนิูชำร์มเร่ิมข้ึนในปี 1984 ดว้ยกำรจดัตั้ง 
บริษทัย่อยในไตห้วนั ปัจจุบันบริษทัยูนิชำร์ม คอร์ปอร์เรชั่น ขำยผำ้ออ้มส ำเร็จรูปและผลิตภณัฑ์ดูแลสตรีใน 80 

ประเทศและภูมิภำคทั่วโลก ขณะน้ีเรำก ำลงัขยำยธุรกิจของเรำอย่ำงรวดเร็วในระดับสำกลปรับให้เขำ้กับวิถีกำร
ด ำรงชีวติ ตลอดจนประเพณีของแต่ละประเทศและภูมิภำค โดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรพฒันำผลิตภณัฑแ์ละ
ควำมสำมำรถทำงกำรตลำดท่ีไดรั้บกำรยกยอ่งในแต่ละประเทศ 
 

 

DSGML DSGMSB DSGS 
PTDSGT PTDSG 

DSGT 

DSG (Cayman) 

99.32% 

100% 100% 100% 99.99% 100% 

DMS 

100% 

Unicharm 

Corporation 

Japan 

 100 % 
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                     นอกจำกน้ีเรำยงัมุ่งมัน่ท่ีจะร่วมกนัแกปั้ญหำส่ิงแวดลอ้มท่ีหลำกหลำย เช่นกำรสร้ำงสังคมท่ีย ัง่ยนื   สร้ำง
ขยะนอ้ยลงส่งเสริมกำรจดัซ้ืออยำ่งย ัง่ยืนท่ีค  ำนึงถึงกำรใชท้รัพยำกรและลดผลกระทบของสภำพอำกำศที่เปล่ียนแปลง
ไปตลอดห่วงโซ่คุณค่ำทั้งหมดของเรำ 
 
บริษทั ดเีอสจ ีเคย์แมน ลมิิเต็ด DSG (Cayman) 
 
จดทะเบียนท่ี เคยแ์มน ไอส์แลนด์ เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2560 ปัจจุบนั DSG (Cayman) ถือหุ้นใน DSGT ร้อยละ 99.32 
ของจ ำนวนหุน้ท่ีช ำระแลว้ทั้งหมด 
 
บริษทั ดเีอสจ ีอินเตอร์เนช่ันแนล  (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“DSGT”) 
 

บริษทั ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่แนล  (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภำคม 2537 และ
เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม 2549 เพ่ือด ำเนินธุรกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย
ผำ้ออ้มส ำเร็จรูปส ำหรับเด็กและผำ้ออ้มส ำเร็จรูปส ำหรับผูใ้หญ่ ภำยใตแ้บรนด์เบบ้ีเลิฟ เพท็เพท็ ฟิตต้ี  และเซอร์เทนต้ี  
ส ำหรับทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  

ปัจจุบนั DSGT ถือหุน้ร้อยละ 100 ใน DSGML, DSGMSB, DSGS, PTDSG ,PTDSGT และร้อยละ 99.99 ใน 
DMS 
 
บริษัทย่อย 
1) บริษทั ดสิโพสเซเบิล ซอฟท์ กู๊ด (มาเลเซีย) เอสดเีอน บีเอชด ี(“DSGML”) 
 
 DSGML จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 16 ตุลำคม 2538 ดว้ยทุนจดทะเบียน 100,000 ริงกิต แบ่งเป็นหุน้สำมญั 100,000 หุน้ 
มูลค่ำ ท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 ริงกิต และมีทุนช ำระแลว้ 3 ริงกิต ต่อมำเม่ีอวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2547 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจด
ทะเบียนเป็น  5 ลำ้นริงกิต แบ่งเป็นหุน้สำมญั 5 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 ริงกิต และมีทุนช ำระแลว้ 3,000,003 ริง
กิต  DSGML ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและท ำกำรตลำดผลิตภณัฑ์ผำ้ออ้มส ำเร็จรูปส ำหรับเด็กและผูใ้หญ่ในประเทศ
มำเลเซีย  
 
2) บริษทั ดเีอสจ ี(มาเลเซีย) เอสดเีอน บีเอชด ี(“DSGMSB”) 
 
 DSGMSB จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 2 ธนัวำคม 2541 ดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ลำ้นริงกิต แบ่งเป็นหุน้สำมญั 5 ลำ้นหุ้น มูล
ค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 ริงกิต และมีทุนช ำระแลว้ 2 ริงกิต  ต่อมำเม่ือวนัท่ี 8 เมษำยน 2542 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนช ำระแลว้เป็น
จ ำนวน 3,400,002 ริงกิต และในวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2542 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 10 ลำ้นริงกิต และมีทุน
ช ำระแลว้ 3,400,002 ริงกิต DSGMSB ประกอบกิจกำรผลิตผำ้ออ้มส ำเร็จรูปส ำหรับเด็กและผูใ้หญ่ในประเทศมำเลเซีย 
  

 
3) บริษทั พที ีดเีอสจ ีเซอยา มาส อินโดนีเซีย (“PTDSG”)  
 

PTDSG จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2540 ดว้ยกำรร่วมทุนระหวำ่ง DSGIL ถือหุน้ร้อยละ 60 กบันำยโซลิสติโอ อบั
ดุล อเล็ก ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นชำวอินโดนีเซียถือหุ้นร้อยละ 40 โดยมีทุนจดทะเบียน 28,824  ลำ้นรูเปีย แบ่งเป็นหุ้นสำมญั
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จ ำนวน 12,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 2,402,000 รูเปีย และมีทุนช ำระแลว้ 7,200 หุ้น  รวมมูลค่ำ 17,294.40 ลำ้นรู
เปีย  เพื่อประกอบกิจกำรผลิตผำ้ออ้มส ำเร็จรูปส ำหรับเด็กและจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑด์งักล่ำวผ่ำนบริษทั พีทีแพนค่ำ เท
เลนตำ้ มำส ซ่ึงอยูใ่นประเทศอินโดนีเซีย (พีทีแพนค่ำ เทเลนตำ้ มำส ถือหุ้นโดยกลุ่มผูถื้อหุ้นชำวอินโดนีเซียขำ้งตน้
ร้อยละ 95)  
 

ในเดือนธนัวำคม 2550 PTDSG ไดอ้อกหุน้สำมญัจ ำนวน 3,800 หุน้โดย DSGT ไดรั้บจดัสรรเป็นจ ำนวน 2,280 หุน้
และนำยโซลิสติโอ อบัดุล อเล็ก ไดรั้บจดัสรรเป็นจ ำนวน 1,520 หุ้น และช ำระค่ำหุ้นเสร็จส้ินในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2551 
ท ำให้มีทุนช ำระแลว้คิดเป็น 11,000 หุ้น โดย  DSGT ถือหุ้นประมำณร้อยละ 60 หรือเท่ำกบั 6,599 หุ้น ขณะท่ีผูถื้อหุน้
ทอ้งถ่ินถือหุน้ประมำณร้อยละ 40  หรือเท่ำกบั 4,400 หุน้  
 

เม่ือเดือนธนัวำคม 2553 บริษทัไดเ้ขำ้ซ้ือหุ้น PTDSG ในส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 40 จำกนำยโซลิสติโอ อบัดุล อเล็ก 
ท ำให ้PTDSG กลำยเป็นบริษทัยอ่ยของ DSGT ในสดัส่วนร้อยละ 100 
 
4) บริษทั ดสิโพสเซเบิล ซอฟท์ กู๊ด (เอส)พทีอีี ลมิิเต็ด (“DSGS”) 
 

DSGS จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 12 สิงหำคม 2526 ดว้ยทุนจดทะเบียน 2 ลำ้นเหรียญสิงคโปร์ แบ่งเป็นหุน้สำมญั 2  ลำ้น
หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสิงคโปร์ และมีทุนช ำระแลว้ 1.5 ลำ้นเหรียญสิงคโปร์ เพ่ือประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย
และท ำกำรตลำดผลิตภณัฑผ์ำ้ออ้มส ำเร็จรูปส ำหรับเด็กและผูใ้หญ่ในประเทศสิงคโปร์  

เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2553 DSGS ไดเ้ปล่ียนแปลงโครงสร้ำงธุรกิจเป็นผูด้  ำเนินกำรจดัจ ำหน่ำย โดยไดแ้ต่งตั้งบริษทั
ผูแ้ทนเพื่อจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ทั้งหมดของบริษทั 
 
5)  บริษทั ดเีอสจ ีแมเนจเม้นท์ เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั (“DMS”) 
 

DMS จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 17 กนัยำยน 2556 ดว้ยทุนจดทะเบียน 10 ลำ้นบำท ให้บริกำรสนับสนุนดำ้นกำรจดักำรแก่
บริษทัในเครือหรือบริษทัท่ีเก่ียวโยง ซ่ึงตั้งอยูภ่ำยในและภำยนอกประเทศไทย 
 
 
6) บริษทั พที ีดเีอสจ ีเซอยา มาส เทรดดิง้ อินโดนีเซีย (“PTDSGT”)  
 

PTDSGT จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2560 ในเดือนสิงหำคม 2560 PTDSGT ไดอ้อกหุ้นสำมญัจ ำนวน 2,500 
หุน้โดย DSGT ไดล้งทุนเป็นจ ำนวน 2,490 หุน้และ บริษทั ดีเอสจี (มำเลเซีย) เอสดีเอน บีเอชดี (“DSGMSB”) ไดล้งทุน
เป็นจ ำนวน 10 หุ้น และช ำระค่ำหุ้นเสร็จส้ินในวนัท่ี 4 สิงหำคม 2560 ท ำให้มีทุนช ำระแลว้คิดเป็น 2,500 หุ้น โดย  
DSGT ถือหุน้ประมำณร้อยละ 99.60  ขณะท่ี DSGMSBถือหุน้ประมำณร้อยละ 0.40 
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โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 
รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของดีเอสจีที ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละการถือครอง 

1. บริษทั ดีเอสจี เคยแ์มน ลิมิเตด็      1,251,464,652        99.32 

2. HSBC BANK PLC-HSBC BROKING SECURITIES 
(ASIA) LIMITED 

           1,680,000       0.13 

3. นายไกรสีห์ ไชยวรฉตัร            1,294,090        0.10 

4. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH               460,000         0.04 

5. นางพวง พิริยะพรพิพฒัน์              359,800         0.03 

6. นายสมชาย พงศสุ์ริยนนัท ์             343,900         0.03 

7.นายโสภณ ไพรสณฑ ์             305,000        0.02 

8. นางธญัญพทัธ์ สิริโชติธนบูรณ์            222,800        0.02 

9. นายวรพจน์ จรรยโ์กมล            210,000         0.02 

10. นายนิธิโรจน์ สิริโชติฐากลุ           205,500        0.02 

ผูถื้อหุน้รายอ่ืนๆ        3,454,053       0.27 

ทั้งหมด 1,259,999,795                100.00 
 

หมายเหต ุ: มีผูถื้อหุน้ทั้งหมดจ านวน 594 คน 
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การก ากบัดูแลกจิการ 
 

บริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรดูแลกิจกำร เพ่ือควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ทุกระดบัชั้น 
ทั้ งในส่วนของพนกังำนระดบัปฏิบติังำน ผูบ้ริหำร ตลอดจนคณะกรรมกำรบริษทั ซ่ึงเป็นพ้ืนฐำนส ำคญัในกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพและเพ่ิมประสิทธิผลในกำรประกอบกิจกำรของบริษทัฯ เพื่อประโยชน์ในระยะยำวของผูถื้อหุ้น ลูกคำ้ นกั
ลงทุน และสำธำรณชนทัว่ไป บริษทัฯ จึงไดด้ ำเนินกำรตำมนโยบำยและแนวปฏิบติัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและกำรมี
จริยธรรมทำงธุรกิจท่ีก ำหนดไว ้ดงัน้ี 
 
1. การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี 

1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยมีแนวปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

ดงัน้ี 
 น ำเสนอวำระแต่งตั้งและก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร กำรแต่งตั้งและก ำหนดค่ำตอบแทนผูต้รวจสอบบญัชี กำร

จ่ำยเงินปันผล และกำรตดัสินใจทำงธุรกิจท่ีส ำคญั (ถำ้มี) ใหผู้ถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติัในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ ำปี 
 น ำเสนอขอ้มูลส ำคญัท่ีผูถื้อหุน้ควรทรำบผ่ำนหลำยช่องทำง เช่น ระหวำ่งกำรประชุม และเวบ็ไซตข์องบริษทั คือ 

www.dsgap.com  
 ไม่ริดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยจะไม่แจกเอกสำรท่ีมีขอ้มูลส ำคญัเพ่ิมเติมกะทนัหันในท่ีประชุม ไม่เพ่ิมวำระอ่ืนๆ 

ท่ีไม่ไดก้ ำหนดไวล่้วงหนำ้ในกำรประชุมผูถื้อหุ้น ไม่จ ำกดัสิทธิกำรเขำ้ประชุมของผูถื้อหุ้นท่ีมำสำยส ำหรับกำร
ลงคะแนนวำระท่ียงัเหลืออยูใ่นกำรประชุม 

 ใช้ระบบบำร์โคด้เพ่ือสนับสนุนกระบวนกำรลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงให้มีประสิทธิภำพสูงข้ึนเพ่ือ
ประโยชน์เกิดต่อผูถื้อหุน้ท่ีมำเขำ้ร่วมประชุม 

 เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ในกำรสอบถำม แสดงควำมคิดเห็น และเสนอขอ้เสนอแนะต่ำงๆ 
 บนัทึกรำยงำนกำรประชุมไวอ้ยำ่งถูกตอ้งเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถตรวจสอบได ้
 จดัให้มีกำรแปลภำษำ ในกรณีท่ีผูด้  ำเนินกำรประชุมเป็นชำวต่ำงชำติ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมีควำมเขำ้ใจในสำระของกำร

ประชุม และสำมำรถสอบถำม หรือแสดงควำมคิดเห็นได ้
 จดัหำอำกรแสตมป์ส ำหรับผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุมกรณีไดรั้บมอบฉนัทะ 

1.2  การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
บริษทัฯ ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั โดยมีแนวปฏิบติัเก่ียวกบักำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนัท่ี

สอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ดงัน้ี 
 จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสำรประกอบก่อนกำรประชุมล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 วนั โดยบริษทัมอบหมำย

ให้บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ในฐำนะนำยทะเบียนของบริษทัเป็นผูจ้ดัส่งเอกสำรแก่ผู ้
ถือหุน้และประกำศลงในหนงัสือพิมพร์ำยวนัติดต่อกนั 3 วนั เพ่ือบอกกล่ำวผูถื้อหุน้ล่วงหนำ้ 

 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ ได้ส่งแบบมอบฉันทะไป
พร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งระบุเอกสำรท่ีตอ้งใชใ้นกำรมอบฉันทะอย่ำงชดัเจน พร้อมทั้งเพ่ิมทำงเลือก
ให้กบัผูถื้อหุ้น โดยให้กรรมกำร ตำมรำยช่ือท่ีระบุในหนงัสือบอกล่ำวเรียกประชุมเป็นผูรั้บมอบฉันทะจำกผูถื้อ
หุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได ้

 เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมผำ่นช่องทำง เวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้ำ่
ผูถื้อหุน้จะไดรั้บข่ำวสำรจำกบริษทัในหลำยช่องทำง 

http://www.dsgap.com/
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 ก ำหนดวนั เวลำ และสถำนท่ีในกำรประชุม ท่ีเอ้ือให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถเขำ้ประชุมไดอ้ยำ่งสะดวก โดยในปี 2561 
บริษทัไดจ้ดัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 ในวนัท่ี 26 เมษำยน 2561 เวลำ 9.00 น. ณ โรงแรมครำวน์ พลำซ่ำ 
กรุงเทพ ลุมพินี พำร์ค สถำนท่ีจดังำนตั้งอยูใ่จกลำงเมือง ซ่ึงสำมำรถเดินทำงไดท้ั้งรถโดยสำรสำธำรณะ เช่น รถ
ประจ ำทำง รถไฟฟ้ำ BTS และ MRT เป็นตน้ 

 แจง้มติท่ีประชุมหลงัเสร็จส้ินกำรประชุม และน ำส่งรำยงำนกำรประชุมและเผยแพร่รำยงำนดงักล่ำวบนเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ  

 บนัทึกกำรประชุมในลกัษณะเทปบนัทึกเสียง 
 

1.3 บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริหำร พนกังำน ลูกคำ้ คู่คำ้ คู่แข่ง 

เจำ้หน้ี ภำครัฐและหน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง  เพื่อใหแ้น่ใจวำ่สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่ำน้ีไดรั้บกำรดูแลอยำ่งเหมำะสม 
 

พนกังำน 
บริษทัฯ ตระหนักดีว่ำพนักงำนเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีส ำคญัต่อกำรเติบโตอย่ำงย ัง่ยืนของบริษทัฯในระยะยำว 

บริษทัฯ จึงสนบัสนุนกำรพฒันำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัจดัให้มีกำรดูแลพนกังำนอย่ำง
เสมอภำค กำรใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิกำรท่ีเหมำะสมและเป็นธรรม เช่น กำรจดัใหมี้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ กำรจดัใหมี้
ประกนัสุขภำพกลุ่ม กำรก ำหนดนโยบำยควำมปลอดภยั และกิจกรรมแรงงำนสมัพนัธ์รวมทั้งสโมสรพนกังำน เป็นตน้ โดย
อิงตำมระดับผลกำรประเมินกำรปฏิบติังำน และสอดคลอ้งกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ เทียบเคียงกับตลำดและ
อุตสำหกรรมเดียวกนัได ้นอกจำกน้ี บริษทัฯ ไดส้นับสนุนกำรฝึกอบรมพนักงำนทั้งภำยในและภำยนอกบริษทัฯอย่ำง
เพียงพอเพื่อเพ่ิมทกัษะและขีดควำมสำมำรถ 
 
ลูกคำ้และผูบ้ริโภค 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ในกำรพฒันำคุณภำพของผลิตภณัฑ์ และกำรบริกำรให้ดียิ่งๆ ข้ึน เพ่ือให้ลูกคำ้เกิดควำมเช่ือมัน่
และควำม 
พึงพอใจสูงสุด โดยมีนโยบำยส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภำพสูงดว้ยตน้ทุนกำรผลิตท่ีต ่ำท่ีสุดเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำร
ของลูกคำ้ บริษทัฯไดแ้จง้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริกำรท่ีถูกตอ้งเพียงพอและเปิดโอกำสให้ลูกคำ้และผูบ้ริโภคได้
ติดต่อหรือขอค ำแนะน ำในหลำยช่องทำง นอกจำกน้ี บริษทัฯไดก้ ำหนดใหพ้นกังำนพึงรักษำควำมลบัของขอ้มูลลูกคำ้และ
ไม่น ำไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
 
คู่แข่ง 

บริษทัฯ มีกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม โปร่งใส และกำรแข่งขนัอยำ่งเป็นธรรมกบัคู่แข่ง ไม่แสวงหำขอ้มูล
ของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยวธีิกำรท่ีไม่สุจริตไม่เหมำะสม  
 
คู่คำ้ 

บริษทัฯ มีจรรยำบรรณในกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง และกระบวนกำรคดัเลือกภำยใตก้รอบกำรปฏิบติัต่อคู่คำ้อย่ำงเป็น
ธรรม บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจกบัคู่คำ้เป็นไปอยำ่งเหมำะสมและรับผิดชอบต่อคู่คำ้ รวมถึงประสำนประโยชน์ของทั้งสองฝ่ำย
อยำ่งเป็นธรรม กำรซ้ือสินคำ้และบริกำรจำกคู่คำ้จะด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักำรปฏิบติัตำมสัญญำหรือเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ี
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ตกลงไวอ้ยำ่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง ตอ้งรีบแจง้ให้คู่คำ้ทรำบล่วงหนำ้ เพ่ือร่วมกนั
พิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ข 
 
เจำ้หน้ี 

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้ำหน้ีด้วยควำมรับผิดชอบต่อพนัธะทำงกำรเงินและเง่ือนไขค ้ ำประกันตำมท่ีระบุใน
ขอ้ก ำหนดของสัญญำตลอดจนไม่ใชว้ิธีกำรท่ีไม่สุจริต กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง บริษทัฯจะรีบ
แจง้ใหเ้จำ้หน้ีทรำบล่วงหนำ้ เพ่ือร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ข 
 
หน่วยงำนรัฐฯและองคก์รอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีบรรษทัภิบำลและปฏิบติัตำมกฏหมำยทอ้งถ่ิน กฎเกณฑ์ต่ำงๆ 
รวมถึงมำตรฐำนสำกล ตลอดจนกำรปฏิบติัต่อหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงเป็นธรรมโดยค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมกบัชุมชน 
กำรใชท้รัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพ และกำรสร้ำงกิจกำรใหมี้ควำมยัง่ยนื  
 

1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยสำรสนเทศท่ีเป็นขอ้มูลส ำคญัของบริษทัฯ  รวมถึงรำยงำนทำงกำรเงินและสำรสนเทศอ่ืนๆ อยำ่ง
ชดัเจน กระชบั เขำ้ใจง่ำย โปร่งใส ครบถว้น เพียงพอ เช่ือถือได ้เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บสำรสนเทศอยำ่งเท่ำเทียมกนั โดยมี
แนวปฏิบติัในเร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใสท่ีสอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ดงัน้ี 

 เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัโครงสร้ำงผูถื้อหุน้ท่ีชดัเจน ของ คณะกรรมกำร และผูบ้ริหำร 
 

 ดำ้นคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน บริษทัไดแ้ต่งตั้งบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั ใหเ้ป็น
ผูส้อบบญัชี และเป็นผูส้อบบญัชีท่ีมีควำมเป็นอิสระ โดยงบกำรเงินในปีท่ีผ่ำนมำของบริษทั ผูส้อบบญัชีไดรั้บ
รองงบกำรเงินอยำ่งไม่มีเง่ือนไข 
 

 เพื่อให้ผูถื้อหุน้และนกัลงทุนสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงจดัใหมี้ช่องทำงในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลไว ้
เช่น เวบ็ไซต ์ 
 

1.5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

บริษทัฯไดก้ ำหนดแนวทำงส ำหรับบทบำทและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัฯ ดงัน้ี 

1.5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

 คณะกรรมกำรบริษทัมีจ ำนวน 5 ท่ำน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561) ประกอบดว้ย  
 กรรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร จ ำนวน 2 ท่ำน  
 กรรรมกำร จ ำนวน 3 ท่ำน 
   

 บริษทัฯไดแ้ยกต ำแหน่งประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร (CEO) เป็น 2 ต ำแหน่ง และไม่เป็น
บุคคลเดียวกนั เพ่ือแบ่งแยกหน้ำท่ีระหว่ำงกำรก ำหนดนโยบำย และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรจำกกำรบริหำรงำน
ประจ ำ โดยมีรำยละเอียดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรบริหำรตำมหัวข้อ 
โครงสร้ำงกำรจดักำร  
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 บริษทัฯ ไดก้ ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรไวอ้ย่ำงชดัเจนในขอ้บงัคบัของบริษทั วำ่ให้กรรมกำร
ออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหน่ึงในสำมของจ ำนวนกรรมกำรในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทัฯ ถำ้
จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะออกแบ่งเป็นสำมส่วนไม่ได ้ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลเ้คียงท่ีสุด กล่ำวคือ กรรมกำรแต่ละท่ำน
มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี 

1.5.2 บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมกำรของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ 
ซ่ึงท ำหน้ำท่ีก ำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้ำหมำย พนัธกิจ แผนธุรกิจ และงบประมำณของบริษทัฯ 
ตลอดจนก ำกับดูแลฝ่ำยจัดกำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล ภำยใตก้รอบของกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยควำม
รับผิดชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริตและระมดัระวงั ตำมหลกักำรกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือสร้ำงมูลค่ำกิจกำรสูงสุดใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้  

 บริษทัฯ ใหค้วำมส ำคญัเป็นอยำ่งยิง่ต่อระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรควำมเส่ียง 
ตลอดจนกำรมีระบบกำรสอบทำนเพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมขอ้กฎหมำย และมีกำรระบบกำรควบคุมท่ีดี 
เพื่อใหร้ะบบกำรควบคุมภำยในมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษทัฯ  

 คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูพ้ิจำรณำ ก ำหนด และแยกบทบำทหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบระหวำ่งคณะกรรมกำร
บริษทั คณะกรรมกำรบริหำร  และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรอยำ่งชดัเจน   

 บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทัต่อรำยงำนทำงกำรเงินโดยแสดงควบคู่กบั
รำยงำนทำงกำรเงินในรำยงำนประจ ำปี 
 

1.5.3 การประชุมคณะกรรมการ 

 บริษทัฯ จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสำรประกอบเพ่ือใหก้รรมกำรพิจำรณำก่อนกำรประชุมล่วงหนำ้อยำ่ง
น้อย 7 ว ัน เ พ่ือให้เป็นไปตำมระยะเวลำขั้นต ่ ำตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยบริษัทฯ จัดให้มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัอยำ่งนอ้ยไตรมำสละ 1 คร้ัง และมีกำรประชุมเพ่ิมเติมตำมควำมจ ำเป็น  

 ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษทัมีกำรประชุมรวมทั้งส้ิน 8 คร้ัง และกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้จ ำนวน  1 
คร้ังโดยมีกำรจดบนัทึกกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงถูกตอ้งและครบถว้น จดัเก็บรำยงำนกำรประชุมท่ี
ผำ่นกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ พร้อมใหก้รรมกำรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้ 
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 ในปี 2561 กรรมกำรบริษทัแต่ละท่ำนเขำ้ร่วมกำรประชุมดงัน้ี 
 

 
 

รายช่ือ  

 
 

ต าแหน่ง 

จ านวนการเข้าประชุม (คร้ัง/ทั้งหมด) 

คณะกรรมการ

บริษทั 

ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น 

1. นำยหวำง ชุย-หลิง แบรน
ดอน** 

ประธำนกรรมกำร 0/8 0/1 

2. นำยคมั ชิง แอมโบร์ส ชำน** กรรมกำรและประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  

5/8 1/1 

3. นำยโหยว เอก๊ ชอง** 
กรรมกำรและประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรกำรเงิน 

6/8 1/1 

4. นำยกวอก คิง คิงสลีย ์ชำน** กรรมกำร 4/8 1/1 

5. นำงสำวจสัติน แมน ซำน 
หวำง** 

กรรมกำรและประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรฝ่ำย
ปฏิบติักำร 

2/8 - 

6. นำยยทุธ์พงศ ์มำ (อีริค มำ)** กรรมกำร 2/8 1/1 
7.นำยอตัสึชิ อิวำตะ * ประธำนกำรรมกำร 0/8 - 
8.นำยทำดำชิ นำกำอิ * กรรมกำร 3/8 - 
9.นำยฮิโรทตัสึ ชิมำดะ * กรรมกำร 0/8 - 
10. นำงสำวชชันี อนนัตวฒัน
พงษ*์ 

กรรมกำรและประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

3/8 - 

11. นำงหน่ึงฤทยั อมำตยกลุ * 
กรรมกำรและเจำ้หนำ้ท่ี
ควบคุมฝ่ำยกำรเงิน 

2/8 - 

* หมายเหต ุ: นางชัชนี   อนันตวัฒนพงศ์ นายทาดาชิ นากาอิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 30 ตลุาคม 2561 นายอัตสึชิ  อิวาตะ  
นางหน่ึงฤทัย      อมาตยกุลเป็นกรรมการ    มีผลตั้งแต่วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 และนายฮิโรทัตสึ    ชิมาดะ ในฐานะผู้อ านวยการมีผล
ตั้งแต่วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561  

** หมายเหต:ุ        นายหวาง  ชุยหลิง  แบรนดอน, นายคัมชิง   แอมโบร์ส   ชาน     นายโหยว    เอ๊กชอง     นายกว๊อค   คิงคิงสลีย์    ชาน, นางสาวจัส
ตินแมนซานหวางและนายยทุธพงษ์  มา  ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ 

 
2. การต่อต้านการคอร์รัปชัน 
บริษทัฯไดต้ระหนกัวำ่กำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนั ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบส ำคญัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี แสดง

ให้เห็นถึงควำมซ่ือสัตย ์ควำมโปร่งใสและควำมเป็นธรรมในกำรประกอบธุรกิจ ทั้งน้ี บริษทัฯไดก้ ำหนดนโยบำยเป็นแนว
ปฏิบติัดำ้นจรรยำบรรณทำงธุรกิจเพ่ือใหพ้นกังำนไดป้ฏิบติัตำมอยำ่งเหมำะสมในขณะท่ีท ำงำนใหก้บับริษทัฯ มีดงัน้ี 

 

2.1 การรับของขวญั/รับสินบนหรือตดิสินบน 
 

เป็นกำรไม่เหมำะสมท่ีพนักงำนจะรับของขวญัใดๆจำกบริษทัฯคู่คำ้ ถำ้เห็นว่ำกำรรับของขวญัดงักล่ำวมีผลกระทบต่อ
ควำมสัมพนัธ์ดำ้นธุรกิจ อยำ่งไรก็ตำม ให้ถือวำ่เป็นกำรสมควรท่ีจะรับของขวญัเล็กๆ นอ้ยๆ ซ่ึงมอบให้กนัตำมประเพณี
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นิยมในควำมสัมพนัธ์ลกัษณะเดียวกนั กำรรับของขวญัท่ีนอกเหนือจำกน้ีจะตอ้งรำยงำนให้หัวหนำ้งำนโดยตรงรับทรำบ 
โดยของขวญัดงักล่ำวตอ้งถูกส่งคืนหรือท ำลำย และจะตอ้งแจง้ใหผู้ม้อบของขวญัรับทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรถึงนโยบำย
ของบริษทัฯในเร่ืองน้ี 

 
2.2 การฉ้อโกง 
บริษทัฯยึดมัน่นโยบำย “มำตรฐำนกำรท ำงำนท่ีดีท่ีสุด” ในกำรด ำเนินธุรกิจทุกอยำ่ง  และบริษทัฯจะไม่ยอมให้

เกิดกำรฉอ้โกงหรือกำรทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งในกิจกรรมทำงธุรกิจหรือในกำรส่ือสำรต่อสำธำรณชนท่ีเก่ียวกบักิจกรรมทำง
ธุรกิจ พนกังำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรฉ้อโกงหรือทุจริต จะถูกเพิกถอนกำรวำ่จำ้งและจะตอ้งรับโทษทำงอำญำตำมท่ีกฎหมำย
ก ำหนด 

 

3. การทบัซ้อนทางผลประโยชน์ 
บริษทัฯไดก้ ำหนดนโยบำยเร่ืองกำรทบัซ้อนของผลประโยชน์ส ำหรับคณะกรรมกำรตำมท่ีก ำหนดในขอบเขต

ของอ ำนำจและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัฯและก ำหนดในหน้ำท่ีของพนกังำนทุกคนภำยใตข้อ้บงัคบัของบริษทัฯ 
ดงัน้ี 

กำรทบัซอ้นทำงผลประโยชน์เกิดข้ึนเม่ือพนกังำนมีควำมเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีสร้ำงผลประโยชน์ส่วนตวัโดย
ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ซ่ึงถือเป็นหน้ำท่ีของพนักงำนท่ีจะต้องหลีกเล่ียงสถำนกำรณ์ท่ีก่อให้เกิดกำร
ประนีประนอมผลประโยชน์ของบริษทัฯ เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือผลก ำไรส่วนตวั 

• ใหค้วำมช่วยเหลือกบับริษทัฯคู่แข่ง 

• กำรกระท ำใดๆ อนัเป็นในลกัษณะท่ีก่อใหเ้กิดกำรแข่งขนักบับริษทัฯ 

• รับผลประโยชน์ดำ้นกำรเงินกบัองคก์รท่ีท ำธุรกิจกบับริษทัฯ แมว้ำ่จะไม่ไดมี้ส่วนในกำรบริหำรหรือตดัสินใจ แต่

กำรเขำ้ไปเป็นเจำ้ของหุน้ในบริษทัมหำชนในจ ำนวนไม่มำกนกั ไม่ถือวำ่เป็นกำรกระท ำท่ีขดัต่อผลประโยชน์ 

• ใชข้อ้มูลซ่ึงถือเป็น “ขอ้มูลภำยใน” ไม่เปิดเผยทัว่ไป เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ของตนเอง 

4. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอก 
 

4.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  
 

ในปี 2561 บริษทัฯและบริษทัในเครือจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีให้กบับริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ 
สอบบญัชี จ ำกดั เป็นจ ำนวน 7.6 ลำ้นบำท โดยเป็นค่ำสอบบญัชีของบริษทัฯจ ำนวน 4.3 ลำ้นบำท และส่วนท่ีเหลือเป็นของ
บริษทัในเครือ 

4.2 ค่าบริการอืน่ๆ 
 
-ไม่มี- 

 
 



46 
 

การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

บริษัทฯตระหนกัดีว่า ธุรกิจและความรับผิดชอบของบริษัทฯที่มีต่อสงัคมนัน้ เก่ียวเนื่องกันอย่างลึกซึง้ และคือ

หลกัส าคญัของการด าเนินธุรกิจ ที่จะน าไปสูก่ารเติบโตอย่างยัง่ยืน บริษัทฯได้วางกลยทุธ์ โครงสร้างการบริหาร นโยบาย

องค์กร ค าปฏิญญา และหลกัปฏิบตัิ ที่สอดแทรกเนือ้หาเก่ียวกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัทฯเพื่อให้เป็นสว่นหนึง่

ของการปฏิบตัิงานในแตล่ะวนั และเพื่อให้สามารถบริหารความสมัพนัธ์กบัผู้ ถือผลประโยชน์ร่วมได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

บริษัทฯได้วางแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อสงัคม ไว้ในทุกๆระดับของการด าเนินงาน ทัง้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ ผู้บริหารและกรรมการบริษัทฯ ซึง่เป็นพืน้ฐานส าคญัที่ช่วยพฒันาประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

และพัฒนาประสิทธิผลของบริษัทฯเพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวของผู้ ถือผลประโยชน์ร่วม ลูกค้า นักลงทุน และส่วน

สาธารณะ บริษัทฯมุ่งมัน่ที่จะสนบัสนุนอย่างเต็มที่ให้เกิดการพฒันาอย่างยัง่ยืน ซึ่งรวมถึงการพฒันาสขุภาพและสวสัดิ

ภาพของชมุชน โดยอยูภ่ายใต้กรอบผลประโยชน์ของผู้ ถือผลประโยชน์ร่วมและกรอบของกฏหมาย  

บริษัทฯได้น าแนวปฏิบตัิด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมมาใช้ด าเนินงานในด้านตา่งๆ ดงันี ้

 

                              

 

ความส าเร็จทางด้านเศรษฐกจิ 
 
มมุมองภายในองค์กร: 

บริษัทฯมีความมุ่งมัน่ที่จะสร้างความเติบโตอย่างมัน่คงและพฒันาจุดยืนที่แข็งแกร่งส าหรับการขยายธุรกิจใน
กลุ่มผ้าอ้อมส าเร็จรูปในอนาคต ด้วยการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานและโรงงานผลิตในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้
เตรียมพร้อมเพื่อการขยายศักยภาพในการผลิตให้สามารถรองรับยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ที่เพิ่มขึน้  

เพื่อรักษาการเติบโตอยา่งยัง่ยืนของธุรกิจในระยะยาว บริษัทฯได้บริหารการควบคมุต้นทนุในการด าเนินงานเพื่อ
รักษาระดบัราคาให้สามารถแขง่ขนัในตลาดได้  
 

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อมสงัคม
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มมุมองภายนอกองค์กร: 

กว่า 10 ปีที่บริษัทฯได้ด าเนินกิจการโรงงานผลิตในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ด้วยเหตนุี ้บริษัทฯจึง
เป็นสว่นหนึง่ที่ร่วมสนบัสนนุเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจของภมูิภาคนัน้ๆ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม บริษัทฯได้เพิ่มอตัราการ
จ้างพนกังานในท้องถ่ิน และเพิ่มการใช้วสัดใุนท้องถ่ินเพื่อผลกัดนัการขยายธุรกิจในระยะยาว นอกจากนี ้การเติบโตทาง
ธุรกิจและศกัยภาพการผลิตผ้าอ้อมส าเร็จรูปนัน้ สามารถทดแทนสินค้าน าเข้าส าเร็จรูปได้ส่วนหนึ่ง และยงัสามารถเป็น
สนิค้าสง่ออกไปยงัประเทศอื่นๆได้อีกด้วย 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

มมุมองภายในองค์กร: 

ด้วยหลกัการและคา่นิยมที่บริษัทฯยดึมัน่ บริษัทฯนัน้พงึสร้างสิง่แวดล้อมในการท างานท่ีเป็นบวก อ านวยผลดีตอ่
สขุภาพ และความปลอดภยั ที่ซึ่งทกุๆคนรู้สกึมีคณุค่าในตนเอง สามารถเรียนรู้ และพากเพียรขวนขวายอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อบรรลเุป้าหมายสงูสดุของตนด้วยทรัพยากรที่เอือ้อ านวย 

 
บริษัทฯได้น าแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดีมาใช้ และจัดให้พนักงาน ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการพฒันาทกัษะ 

โอกาสในการฝึกอบรมและฝึกงาน อีกทัง้โอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพโดยเท่าเทียมกนั โดยปราศจากการแบ่งแยกหรือ
ล าเอียง ทัง้นีบ้ริษัทฯยงัเคารพหน้าที่ในครอบครัวของพนกังาน โดยการก าหนดชัว่โมงท างานท่ีเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัท
ฯยงัปฏิบตัิต่อพนกังานโดยไม่แบ่งแยก ไม่ว่าจะด้วยเชือ้ชาติ สีผิว เพศ อาย ุชาติพนัธ์ วรรณะ สถานภาพ เพศสภาพ และ
การฝักใฝ่ตอ่ฝ่ายการเมืองใดๆ รวมถึงการสรรหาและคดัเลอืกบคุลากร โอกาสรับการฝึกอบรม การพิจารณาเลือ่นต าแหน่ง 
และการเลกิจ้าง  
 

เพื่อป้องกนัการทจุริตและการติดสนิบน บริษัทฯได้พฒันาและใช้นโยบายเพื่อต่อต้านการทจุริต การให้ของก านลั 
การติดสินบน การรีดไถ และสนบัสนุนให้พนกังานและผู้จดัหาต่อต้านการทุจริต โดยผลกัดนักันให้ร่วมใช้แนวปฏิบตัิซึ่ง
ตอ่ต้านการทจุริต 

 

เพื่อสร้างการเติบโตอยา่งยัง่ยืนในอนาคต การลงทนุเพื่อสร้างกลุม่พนกังานที่มีศกัยภาพและเพื่อด าเนินธุรกิจได้
อยา่งตอ่เนื่องจะเป็นสว่นหนึง่ของกลยทุธ์บริษัทฯ โดยเราเช่ือวา่การสนบัสนนุให้พนกังานทกุระดบัได้พฒันาทกัษะให้สงูขึน้
จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอ่ตวัพวกเขาเองและองค์กร 

 

ในปี 2560 บริษัทฯยงัคงมุ่งเน้นที่พฒันาด้านทรัพยากรบุคคล ทัง้ในส่วนของโปรแกรมพฒันาบุคลากรระดับ
ปฏิบตัิการ โปรแกรมสร้างผู้จดัการฝึกหดั กิจกรรมไคเซ็นของพนกังานและกิจกรรมลดต้นทนุ รวมถึงการวางแผนสืบทอด
ต าแหนง่ส าคญัในองค์กรเพื่อรองรับอนาคต 
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มมุมองภายนอกองค์กร: 
 
1. ประเด็นของผู้บริโภค 

บริษัทฯจัดหาสินค้าและบริการให้ผู้บริโภคและลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความ รับผิดชอบนีร้วมถึงการให้
ค าแนะน าและการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง การท าการตลาดอย่างเป็นธรรม การค านึงถึงสขุภาพที่ดีและความปลอดภยัของ
ผู้บริโภค และการสนบัสนนุพฤติกรรมการบริโภคอยา่งยัง่ยืน  
 

เมื่อสือ่สารกบัผู้บริโภค บริษัทฯมีพนัธสญัญาที่จะไมห่ลอกลวง สร้างความเข้าใจผิดหรือต้มตุน๋ รวมถึงการสือ่สาร
ทางการโฆษณาและการตลาดอย่างตรงไปตรงมาจะพึงให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเข้าใจง่ายในแง่มุมต่างๆที่เก่ียวข้องของ
สินค้าและบริการ อย่างไรก็ดี ข้อมลูที่น าเสนอควรอยู่ในขอบเขตของความเหมาะสมของสถานการณ์ เป็นข้อมลูที่ผู้บริโภค
สามารถน ามาปรับใช้ได้จริง และสามารถช่วยเหลอืผู้บริโภคในแง่ของสขุภาพและความปลอดภยัเมื่อใช้สนิค้าและบริการ 

 

เพื่อป้องกันอนัตรายและเพื่อสขุภาพที่ดีของผู้บริโภค บริษัทฯจะท าการประเมินทัง้กฎหมายด้านสขุภาพและ
ความปลอดภยั ข้อบงัคบั มาตรฐานและข้อก าหนดอื่นๆ เพื่อให้ครอบคลมุทกุแง่มมุด้านสขุภาพและความปลอดภยั 
 

เพื่อสนบัสนนุการบริโภคอย่างยัง่ยืนและสนบัสนนุการบริการลกูค้าสมัพนัธ์ บริษัทฯจะท าการพิจารณาข้อติชม
และแก้ไขและปรับปรุงแนวปฏิบัติตามที่ลูกค้าแนะน า และสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างชัดเจน และเสนอความ
ช่วยเหลอืและระบบให้ค าปรึกษาอยา่งเพียงพอและมีประสทิธิภาพ 

 

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ดีเอสจีประสบความส าเร็จจากการด าเนินกลยทุธ์ด้านนวตักรรมให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิต
ในแตล่ะพืน้ท่ี โดยจดัทีมงานฝ่ายขายและการตลาดรวมถึงวิจยัและพฒันาท าวิจยัเชิงลกึผา่นการให้ทดลองสนิค้าตามบ้าน 
จดัประชุมกลุม่ย่อยกบัลกูค้ารวมถึงศึกษาพฤติกรรมของผู้ซือ้เพื่อให้เข้าใจถึงลกัษณะการใช้ชีวิตและความสนใจในแตล่ะ
พืน้ท่ี ซึง่ช่วยให้เข้าใจอยา่งถ่องแท้ถึงความต้องการของผู้บริโภคตอ่สนิค้าของเรา 

 

ด้วยจุดแข็งด้านการด าเนินการ การมีหุ้นสว่นทางธุรกิจและลิขสิทธ์ิเทคโนโลยีด้านวิจยัและพฒันา ท าให้บริษัทฯ
ได้พฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลิตภณัฑ์นวตักรรมให้ล า้หน้าตลาด ในการกระท าเช่นนัน้ การส่งมอบผลิตภณัฑ์ที่มี
คณุภาพในระดบัราคาที่เหมาะสมถือเป็นภารกิจหลกัของเราที่มุง่สร้างคณุคา่ให้กบัผู้บริโภค 
 

ยกตวัอยา่งได้ดงันี ้
ปี 2552  เปิดตวัเบบีเ้ลฟิ เพลย์แพ้นส์ ผ้าอ้อมเด็กแบบกางเกงเป็นครัง้แรก เพื่อน าเสนอผลติภณัฑ์คณุภาพในระดบัราคาที่
ผู้บริโภคทัว่ไปสามารถจ่ายได้ สง่ผลให้เกิดการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของตลาดผ้าอ้อมเด็กแบบกางเกง ก่อนหน้าที่จะมีการ
เปิดตวัเบบีเ้ลฟิ เพลย์แพ้นส์ ผ้าอ้อมเด็กแบบกางเกงได้ถกูตัง้ราคาไว้ส าหรับผู้บริโภคทีม่ีก าลงัซือ้สงู 
ปี 2553 เปิดตวัเซอร์เทนตี ้แอคทีฟ ส าหรับผู้มีอาการกลัน้ปัสสาวะไมไ่ด้ 
ปี 2554  เปิดตวัเบบีเ้ลฟิ และเพ็ทเพ็ท  ไนท์ เพื่อตอบสนองความต้องการผ้าอ้อมที่ดดูซบัได้ดีเยี่ยมและใช้ได้นานตลอดคืน 
ปี 2556  เปิดตวัเบบีเ้ลฟิ เพ็ทเพ็ท และฟิตตี ้เดย์แพ้นส์ เพื่อรองรับแนวโน้มการเข้าถึงผู้บริโภคที่เพิ่มขึน้ในตลาดผ้าอ้อมเด็ก
แบบประหยดั 
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ปี 2557  เปิดตวัเซอร์เทนตี ้ซุปเปอร์แพ้นส์ แทนเซอร์เทนตี ้แอคทีฟส าหรับผู้มีอาการกลัน้ปัสสาวะไม่ได้ แต่มองหาผ้าอ้อม
คณุภาพดีที่ช่วยให้พวกเขายงัคงรักษาระดบัคณุภาพชีวิตที่ดีจากการเคลือ่นไหวเพื่อท ากิจกรรมตา่งๆได้ 
ปี 2557  เปิดตวัเซอร์เทนตี ้เดย์แพ้นส์ ส าหรับผู้มีอาการกลัน้ปัสสาวะไม่ได้เพียงเล็กน้อยแตย่งัคงด าเนินชีวิตประจ าวนัได้
ตามปกติ 
ปี 2558 เปิดตวัอีกครัง้ด้วยเบบีเ้ลฟิ เพลย์แพ้นส์ ลขิสทิธ์ิเทคโนโลยีนาโนพาวเวอร์ 

ปี 2559 เปิดตวัอกีครัง้กบัเบบีเ้ลฟิ เพลย์แพ้นส์ นาโนพาวเวอร์ พลสั ด้วยนวตักรรมลา่สดุ “พลสั” ที่แห้งไวขึน้ เพิ่ม
ประสทิธิภาพด้วยแผน่ซมึซบัสองชัน้ช่วยให้ซมึซบัอยา่งรวดเร็วและแห้งไว 

ส าหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทฯได้พัฒนาส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
รูปลกัษณ์ และการด าเนินงานตา่งๆเพื่อตอบสนองตอ่การใช้ชีวิตและรสนิยมของผู้คนในแตล่ะวฒันธรรม 

 

บริษัทฯมีนโยบายที่มุ่งผลิตสินค้าที่มีคณุภาพสงู โดยได้น าระบบจดัการคณุภาพมาใช้ในกระบวนการทัง้หมดใน
โรงงาน นอกจากนี ้เรายงัคงมุง่ปรับปรุงคณุภาพอยา่งตอ่เนื่องด้วยการน าแนวคดิระบบการผลติแบบลนีรวมถึงระบบอื่นๆที่
ดีเยี่ยมมาปรับใช้งาน การด าเนินการดงักลา่วช่วยให้เกิดการพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑ์และลดต้นทนุได้อีกด้วย  บริษัทฯ
ควบคมุกิจกรรมตา่งๆตามหลกัเกณฑ์อยา่งเคร่งครัดตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ใน  ISO 9001 รวมถึงสร้างระบบการท างาน
ให้มีความปลอดภยั ทัง้นี ้การตรวจสอบคณุภาพตามมาตรฐาน  ISO 9001:2008 ได้ด าเนินการเสร็จสิน้ในปี 2558 
 
2. การมีสว่นร่วมและการพฒันาสงัคม 

การมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมของบริษัทฯ รวมถึงการสร้างงานผ่านการขยายและการสร้างความ
หลากหลายในกิจกรรมทางธุรกิจและการพฒันาเทคโนโลยี นอกจากนี ้บริษัทฯยงัมีสว่นร่วมในการพฒันาผ่านการลงทนุ
ทางสงัคม โดยจัดให้มีบริการสาธารณสขุแก่ชุมชนผ่านการบริจาคและจัดสายโทรศพัท์เพื่อให้ค าปรึกษาแก่ชุมชนโดย
ผู้ เช่ียวชาญ 

 

บริษัทฯได้ด าเนินโครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคมของกิจการ หรือ ซีเอสอาร์ ในหลายแหง่ด้วยกนั โดยโครงการ
น าร่องบริการสู่ภายนอกได้เร่ิมขยายออกไปในหลายๆมิติ ตัง้แต่การดูแลเอาใจใส่เด็ก ผู้อาวโุส มารดาผู้ ด้อยโอกาส ไป
จนถึงการบรรเทาสาธารณภยั  บริษัทฯได้ด าเนินกิจกรรมตา่งๆและบริจาคผลติภณัฑ์ให้กบักลุม่ผู้อาวโุสและเด็กออ่น 

 

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

 

บริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในระยะสัน้ และการปรับปรุงพัฒนาปัญหา
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน ด้วยการติดตัง้ระบบจดัการของเสียและโครงการอนรัุกษ์พลงังาน ตัง้แต่
ระบุปัญหาจนถึงประเมินผล นอกจากนี ้โครงการยงัสนบัสนุนให้พนกังานทุกคนมีจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม และมีการ
ฝึกอบรมพนกังานพิเศษส าหรับการปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะอีกด้วย 

 

ในปี 2558 บริษัทฯได้ด าเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อประหยดัพลงังาน ได้มีการน าระบบเทคโนโลยี
ชัน้สูง (advanced technology lighting system) มาใช้ในประเทศไทยเพื่อลดการใช้พลงังาน นอกจากนัน้ ยังมี
โปรแกรมช่วยจดัการและหาทางเลือกที่ดีที่สดุในการผลิตด้วยเคร่ืองจกัรโดยใช้พลงังานน้อยที่สดุ เพื่อให้เป็นไปตามการ
สง่เสริมการลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
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ด้วยความตระหนกัถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเสมอมา ท าให้บริษัทฯได้แสวงหาเทคโนโลยีที่มี
การพฒันาอย่างเต็มที่ในแนวทางลดการใช้พลงังาน รวมทัง้พนกังานก็ให้ความร่วมมือจึงสง่ผลให้เกิดการลดอตัราการใช้
พลงังานในกระบวนการผลติ 

 

นอกเหนือจากการด าเนินการให้เกิดความยัง่ยืน เราได้ตอ่ยอดหลกัคิดทีเ่ป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมไปยงักระบวนการ
จดัซือ้ตลอดซพัพลายเชน ในการจดัซือ้วตัถดุิบ เราได้ใช้ระบบพิจารณาเพื่อคดัเลือกผู้ขายหรือบริษัทฯที่ได้รับการรับรอง
และปฏิบตัิตามมาตรฐานด้านอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและลดการใช้พลงังานในกรณีตา่งๆ มีดงันี ้คือ เราจดัซือ้เยื่อไม้จากแหลง่
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรพิทักษ์ป่าไม้ หรือ  FSC กรณีแผ่นส่ง/กัน้ความชืน้ (nonwoven sheets) ก็ผ่าน
กระบวนการน ากลบัมาใช้ใหม ่ส าหรับวตัถดุิบที่ผลิตมาจากสารปิโตรเลยีม ได้แก่  สารดดูซบัความชืน้ หรือ SAP ฟิล์มโพลี
เอทิลีน กาวร้อน และอื่นๆ โดยได้พิจารณาถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกและของเสยีสูส่ิง่แวดล้อม 
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การควบคุมภายใน 
 

คณะกรรมการบริหารไดส้อบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกบัส านกัตนวจสอบภายในของบริษทัทุกไตรมาส 
บริษทัมีระบบการควบคุมภายในอยา่งเพียงพอในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงการดูแลทรัพยสิ์น การป้องกนัความผิดพลาด 
การทุจริต และควาเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน 

 
ฝ่ายบริหารและส านักตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า การควบคุมภายในของบริษัทม่ีความพอเพียงและมี

ประสิทธิผล และไม่พบขอ้บกพร่องดก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีเป็นสาระส าคญั 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงนิ 
 

คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีรับผิดชอบทั้งงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินในรายงานประจ าปีของบริษทัฯ 
งบการเงินฉบบัดงักล่าวถูกจดัเตรียมข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทยและปฏิบติัตามกฏหมายไทยและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ซ่ึงรวมถึงหลกัการตามบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย บริษทัฯ และบริษทัย่อยได้
ปฏิบติัตามนโยบายทางบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ืองและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ทั้งน้ีเพื่อให้มัน่ใจวา่งบการเงินดงักล่าวมีความน่าเช่ือถือและมีขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อผู ้
ถือหุน้และนกัลงทุน 

 
คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัตั้งและด ารงไวซ่ึ้งระบบการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่

อย่างสมเหตุสมผลว่า  การบนัทึกทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการดูแลสินทรัพย์
ของบริษทัฯ และมีการป้องกนัการทุจริตและการท ารายการท่ีผดิปกติอยา่งมีนยัส าคญั 
 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี มีความน่าเช่ือถือและ
แสดงฐานะทางการเงินของบริษทัอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมแลว้  
 
 

 
 

นายอทัสึชิ อวิาตะ 
ประธานกรรมการ 

 
 
 
 



 
 

   

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท ดีเอสจี อนิเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั ดีเอสจี อินเตอร์
เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและของบริษทั ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดของจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและขา้พเจา้ได้
ปฏิบติัตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลอืน่  
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี ซ่ึงคาดวา่ 
จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ได้
ใหค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจาก 
การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
หรือไม่  
 
เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัฝ่ายบริหารของบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน
ท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
(ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจ
ท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย 
ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญั
เม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผล
ต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการ
ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร
และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั 
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลง
ไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี
ของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทั
ตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ี
ท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม ่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่
เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้และประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัใน
ระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 
 
 
 ดร. เกียรตินิยม  คุณติสุข 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 
วนัท่ี 11 มีนาคม 2562 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 
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หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  4.1 266,889,101 595,387,536 190,201,412 499,131,706
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

ลูกหน้ีการคา้ 5.1 และ 21 1,605,460,323 1,913,356,349 1,275,418,100 1,292,878,219
ลูกหน้ีอ่ืน 5.2 177,650,863 189,764,058 192,667,750 382,497,251

เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ยซ่ึงถึงก าหนดช าระใน 1 ปี 21 -               -               32,284,800 60,000,000
สินคา้คงเหลือ 6 1,114,251,773 1,043,954,624 670,325,332 636,725,869
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 7 57,678,613 10,651,321 57,678,613 10,651,321
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 147,884,865 94,442,810 3,437,734 4,512,259

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3,369,815,538    3,847,556,698    2,422,013,741    2,886,396,625    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัยอ่ย 5.1 และ 21 -               -               116,776,811 149,852,827
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 และ 21 -               -               109,156,931 109,156,931
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 21 -               -               1,820,689,508 1,281,063,368
สิทธิการเช่า 9 106,682,265 171,413,291 -               59,830,654
เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร 66,215,157         -               66,215,157         -               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 3,106,072,064 3,103,703,994 2,055,069,731 1,923,465,506
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 2,992,815 4,511,065 1,946,760 1,936,348
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 56,838,984 60,527,569 4,157,578 3,028,233
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน

- เงินมดัจ าการเช่าคลงัสินคา้ 27.2 141,769,598 142,811,978 118,594,282 117,841,502
- เงินมดัจ าอ่ืน 1,769,191 1,762,238 1,481,356 1,485,656
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,482,340,074    3,484,730,135    4,294,088,114    3,647,661,025    

รวมสินทรัพย์ 6,852,155,612    7,332,286,833    6,716,101,855    6,534,057,650    
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บริษัท ดเีอสจี อนิเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงิน 13 905,047,039 1,146,458,302 570,431,862 715,579,871
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 14 1,787,385,393 1,761,415,724 1,225,936,633 1,005,182,869
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 386,065,869 393,140,025 270,000,000 329,880,000
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 10,019,882 24,841,507 7,491,888 23,944,336
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 43,357,581 41,020,296 40,634,531 32,993,305

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 3,131,875,764 3,366,875,854 2,114,494,914 2,107,580,381

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว 15 1,054,659,650 1,170,440,453 720,000,000 708,880,000
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 16.1 46,022,893 55,057,171 28,345,934 21,093,616

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 17 37,853,215 27,296,597 25,107,020 20,199,548
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,138,535,758 1,252,794,221 773,452,954 750,173,164

รวมหน้ีสิน 4,270,411,522     4,619,670,075    2,887,947,868    2,857,753,545   
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บริษัท ดเีอสจี อนิเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน  (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 1,259,999,988 หุ้น
   มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,259,999,988 1,259,999,988 1,259,999,988 1,259,999,988

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 1,259,999,795 หุ้น
   มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,259,999,795     1,259,999,795    1,259,999,795    1,259,999,795   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 173,974,474        173,974,474       173,974,474       173,974,474      
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัซ้ือคืน 18 71,594,089          71,594,089         71,594,089         71,594,089        
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย  19 126,000,000        126,000,000       126,000,000       126,000,000      

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 966,149,410        1,141,660,081    2,196,585,629    2,044,735,747   
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
งบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 40,997,364          (3,640,643)         -                  -                 

ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของ
เงินลงทุนกบัตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุน 8 (56,971,081)         (56,971,081)        -                  -                 

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 2,581,744,051     2,712,616,715    3,828,153,987    3,676,304,105   
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 39 43 -                  -                 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,581,744,090 2,712,616,758 3,828,153,987 3,676,304,105
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,852,155,612 7,332,286,833 6,716,101,855    6,534,057,650   
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หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท ดเีอสจี อนิเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน  (ต่อ)



หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการขาย  8,299,852,406     8,234,571,336     5,998,200,544     5,467,900,389      
ตน้ทุนขาย (5,377,326,125)    (5,112,679,219)    (3,781,731,309)    (3,417,460,713)     
ก าไรขั้นต้น 2,922,526,281     3,121,892,117     2,216,469,235     2,050,439,676      
รายไดอ่ื้น 22 35,590,794          34,868,337          120,008,102        106,423,798         
ก าไรจากการขายและเช่ากลบั 10 -                 168,332,216        -                 168,332,216         
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (2,457,684,462)    (2,408,900,349)    (1,459,441,342)    (1,279,277,919)     
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (317,249,187)       (444,334,745)       (157,539,384)       (257,938,069)        
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยถ์าวร 10 (117,845,444)       -                 -                 -                  
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 และ 21 -                 -                 (486,425,785)       -                  
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ (105,568,827)       (62,856,872)         (2,056,523)           (63,041,770)          
ตน้ทุนทางการเงิน (125,885,562)       (119,977,636)       (59,401,763)         (55,499,480)          
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (166,116,407)       289,023,068        171,612,540        669,438,452         
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 12 (23,942,523)         (46,120,286)         (22,677,785)         (31,742,152)          
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (190,058,930)       242,902,782        148,934,755        637,696,300         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น
  ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่
งบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ  44,638,007          117,044,450        -                   -                    

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น
  ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิจากภาษี 12 และ 16 14,548,255          512,637                2,915,127            1,647,481             

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (130,872,668)       360,459,869        151,849,882        639,343,781         

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (190,058,926)       242,902,775        148,934,755        637,696,300         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (4)                         7                           -                   -                    

(190,058,930)       242,902,782        148,934,755        637,696,300         
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (130,872,664)       360,459,862        151,849,882        639,343,781         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (4)                         7                           -                   -                    

(130,872,668)       360,459,869        151,849,882        639,343,781         

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน บาท (0.15)                    0.19                      0.12                      0.51                      
จ านวนหุ้นสามญั หุ้น 1,259,999,795     1,259,999,795     1,259,999,795     1,259,999,795      

60

งบการเงนิรวม

บริษทั ดเีอสจี อนิเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



ส่วนได้เสีย รวม

ทุนทีอ่อก ส่วนเกิน ส่วนเกิน รวม ทีไ่ม่มี ส่วนของ

และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั มูลค่าหุ้นสามญั จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น อ านาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

ซือ้คนื ทุนส ารอง ผลต่างของ ผลต่างระหว่าง องค์ประกอบอื่น บริษทัใหญ่

ตามกฎหมาย อัตราแลกเปลี่ยนจาก มูลค่าตามบัญชีของ ของส่วนของ

การแปลงค่างบการเงนิ เงนิลงทุนกับต้นทุน ผู้ถือหุ้น

ของบริษทัย่อย การซือ้เงนิลงทุน

ในต่างประเทศ

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที ่1 มกราคม 2560 1,259,999,795 173,974,474 71,594,089 126,000,000 898,244,669 (120,685,093) (56,971,081) (177,656,174) 2,352,156,853 36 2,352,156,889
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -             -              -            -              243,415,412 117,044,450 -                 117,044,450 360,459,862 7 360,459,869
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 1,259,999,795 173,974,474 71,594,089 126,000,000 1,141,660,081 (3,640,643) (56,971,081) (60,611,724) 2,712,616,715 43 2,712,616,758

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที ่1 มกราคม 2561 1,259,999,795 173,974,474 71,594,089 126,000,000 1,141,660,081 (3,640,643) (56,971,081) (60,611,724) 2,712,616,715 43 2,712,616,758
ขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -             -              -            -              (175,510,671) 44,638,007 -                 44,638,007 (130,872,664) (4) (130,872,668)
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 1,259,999,795 173,974,474 71,594,089 126,000,000 966,149,410 40,997,364 (56,971,081) (15,973,717) 2,581,744,051 39 2,581,744,090
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ก าไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท ดเีอสจี อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม
หน่วย : บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่



ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิ ส่วนเกนิ รวม

และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั มูลค่าหุ้นสามญัซือ้คนื จดัสรรแล้ว ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของ

ทุนส ารอง ผู้ถอืหุ้น

ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลอืต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 1,259,999,795      173,974,474        71,594,089           126,000,000       1,405,391,966     3,036,960,324      

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                   -                   -                    -                  639,343,781        639,343,781         

ยอดคงเหลอืปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 1,259,999,795      173,974,474        71,594,089           126,000,000       2,044,735,747     3,676,304,105      

ยอดคงเหลอืต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 1,259,999,795      173,974,474        71,594,089           126,000,000       2,044,735,747     3,676,304,105      

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                   -                   -                    -                  151,849,882        151,849,882         

ยอดคงเหลอืปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 1,259,999,795      173,974,474        71,594,089           126,000,000       2,196,585,629     3,828,153,987      
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ก าไรสะสม

บริษัท ดเีอสจ ีอนิเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกจิการ
หน่วย : บาท



หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (166,116,407)   289,023,068     171,612,540       669,438,452     
ปรับปรุงดว้ย

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 232,639,110     268,573,307     163,867,107       192,708,998     
(ก าไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถ์าวร 1,028,579         (167,171,581)   (7,279,776)         (190,341,428)   
หน้ีสงสยัจะสูญ 3,847,274         3,721,409         3,912,326          -               
ประมาณการรับคืนสินคา้ (กลบัรายการ) -               (12,098,527)     -                 (12,098,527)     
ค่าใชจ่้ายจากภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16,848,163       12,413,519       12,359,179         5,643,404         
กลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (1,750,417)       (165,198)          (1,750,417)         (165,198)          
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 467,395            (3,220,070)       20,620,689         123,286,281     
รายไดด้อกเบ้ียรับ (518,668)          (477,897)          (82,623,926)       (62,572,021)     
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 125,885,562     119,977,636     59,401,763         55,499,480       
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร 10 117,845,444     -               -                 -               
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -               -               486,425,785       -               
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 330,176,035     510,575,666     826,545,270       781,399,441     

ลูกหน้ีการคา้ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 304,294,831     (238,542,070)   43,895,890         (100,143,398)   
ลูกหน้ีอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 12,113,695       (103,388,132)   6,504,717          (43,335,815)     
สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน (68,546,732)     (182,960,019)   (31,849,046)       (82,907,178)     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (53,442,055)     (1,543,330)       1,074,525          (309,378)          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 1,035,427         (40,955,066)     (748,480)            (28,919,100)     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 59,586,609       228,978,135     249,918,992       107,509,714     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 2,805,965         20,113,208       7,641,226          13,029,608       
หน้ีไม่สินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 4,156,618         -               (1,492,528)         -               
จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (6,776,612)       (3,932,594)       (2,065,397)         (1,233,865)       
เงินสดรับจากการด าเนินงาน 585,403,781     188,345,798     1,099,425,169    645,090,029     

ดอกเบ้ียรับ 518,668            477,897            30,975,065         28,693,206       
จ่ายดอกเบ้ีย (125,885,562)   (119,977,636)   (59,374,923)       (55,689,409)     
จ่ายภาษีเงินได้ (39,996,442)     (31,303,641)     (40,385,912)       (20,060,698)     

420,040,445     37,542,418       1,030,639,399    598,033,128     

บริษัท ดเีอสจี อนิเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

63

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน



หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -               -               (249,649,785)     (6,342,030)       
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -               -               (594,039,249)     (520,810,500)   
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย
  ซ่ึงถึงก าหนดช าระใน 1 ปี -               -               60,000,000         50,000,000       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4.2 (425,161,733)   (141,993,428)   (313,695,648)     (103,127,233)   
เงินสดจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (66,215,157)     -               (66,215,157)       -               
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 326,127            340,554,120     261,967             340,174,475     
เงินสดรับล่วงหนา้ (จ่าย) ส าหรับสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
ท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 10,651,321       (10,651,321)     19,032,658         (10,651,321)     
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (480,399,442)   187,909,371     -1,144,305,214 (250,756,609)   

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงินลดลงสุทธิ (242,767,734)   (89,205,091)     (146,504,479)     (197,255,205)   

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (557,962,115)   (816,424,874)   (498,760,000)     (721,432,000)   
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 450,000,000     900,000,000     450,000,000       900,000,000     
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (350,729,849)   (5,629,965)       (195,264,479)     (18,687,205)     

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินของ
บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 82,590,411       132,246,880     -                 -               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (328,498,435)   352,068,704     (308,930,294)     328,589,314     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 595,387,536     243,318,832     499,131,706       170,542,392     
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 4.1 266,889,101     595,387,536     190,201,412       499,131,706     

บริษัท ดเีอสจี อนิเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561
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หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั ดีเอสจี อนิเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 

1. กำรด ำเนินงำนและข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 
บริษทั ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็น
บริษทัจ ำกดัตำมกฎหมำยไทย เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภำคม 2537 เพื่อประกอบธุรกิจ ผลิต ขำยและส่งออก 
ผำ้ออ้มส ำเร็จรูปของเด็กและผูใ้หญ่ โดยมีส ำนกังำนใหญ่จดทะเบียนตั้งอยู่ท่ี ชั้น 11 อำคำรรีเจน้ท์ เฮำ้ส์ 
เลขท่ี 183 ถนนรำชด ำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร และโรงงำนตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 39 หมู่ 1 
เขตประกอบกำรอุตสำหกรรม เอส ไอ แอล ต ำบลบวัลอย อ ำเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี บริษทัไดแ้ปลงสภำพ
จำกบริษทัจ ำกดัเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั เมื่อวนัที่ 16 ธันวำคม 2547 และในวนัท่ี 9 สิงหำคม 2549 
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุน้สำมญัของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

เมื่อวนัที่ 4 มกรำคม 2560 ที่ประชุมใหญ่วิสำมญัผูถ้ือหุ้นของบริษทัไดม้ีมติให้ถอนหุ้นของบริษทั
ออกจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ต่อมำเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2560 
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้นุมติัเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจำกกำรเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

เมื่อวนัที่ 25 กนัยำยน 2560 ผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัไดเ้ปล่ียนจำกบริษทั ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่แนล 
ลิมิเต็ด ไปเป็นบริษทั ดีเอสจี เคยแ์มน ลิมิเต็ด ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนในเคยแ์มนไอส์แลนด์  และบริษทัใหญ่
ในล ำดบัสูงสุดของกลุ่มบริษทั คือ บริษทั ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเต็ด ซ่ึงจดทะเบียนในบริทิช 
เวอร์จิน ไอส์แลนด ์

เมื่อวนัที่ 25 กนัยำยน 2561 ยูนิชำร์ม คอร์ปอเรชัน่ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศญ่ีปุ่นไดซ้ื้อหุ้นทั้งหมด
ของบริษทั ดีเอสจี เคยแ์มน ลิมิเตด็ ดงันั้นบริษทัใหญ่ในล ำดบัสูงสุดของกลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนจำกบริษทั 
ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตด็ เป็นยนิูชำร์ม คอร์ปอเรชัน่  
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2. เกณฑ์กำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงิน 
2.1  บริษทัและกลุ่มบริษทัจดัท ำบญัชีเป็นเงินบำทและจดัท ำงบกำรเงินตำมกฎหมำยเป็นภำษำไทย               

ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและวธีิปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

2.2  งบกำรเงินของบริษทัและกลุ่มบริษทัไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง “กำรน ำเสนองบกำรเงิน” ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิม               
ในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 เป็นต้นไป และตำมประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง 
“ก ำหนดรำยกำรยอ่ท่ีตอ้งมีในงบกำรเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559” ลงวนัท่ี 11 ตุลำคม 2559  

2.3  งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงิน 
ยกเวน้ตำมท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

2.4 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
งบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ไดร้วมงบกำรเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ ประเทศ จ ำนวนหุ้นที่ถือ 
ณ วนัที่ 

31 ธันวำคม 

ถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 
   ณ วนัที่ 
   31 ธันวำคม 
   2561  2560 2561 และ 2560 

Disposable Soft Goods จ ำหน่ำยผำ้ออ้มส ำเร็จรูป     
(Malaysia) Sdn Bhd ส ำหรับเด็กและผูใ้หญ่ มำเลเซีย 3,000,003 3,000,003 100 

DSG (Malaysia) Sdn Bhd ผลิตและจ ำหน่ำยผำ้ออ้ม      
 ส ำเร็จรูปส ำหรับเด็กและผูใ้หญ่ มำเลเซีย 3,400,002 3,400,002 100 
PT DSG Surya Mas Indonesia ผลิตและจ ำหน่ำยผำ้ออ้ม      
 ส ำเร็จรูปส ำหรับเด็กและผูใ้หญ่ อินโดนีเซีย 93,486 11,000 100 
Disposable Soft Goods (S)  ให้บริกำรตวัแทนดำ้นกำรแนะน ำ     
Pte Ltd. กำรส่งเสริมกำรขำย กำรเป็น     

 ตวักลำงและจ ำหน่ำยผำ้ออ้ม     
 ส ำเร็จรูปส ำหรับเด็กและผูใ้หญ่ สิงคโปร์ 1,500,000 1,500,000 100 
บริษทั ดีเอสจี แมเนจเมน้ท ์ บริกำรทำงดำ้นกำรบริหำรงำนแก่     
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)  บริษทัในเครือโดยจดัตั้งเป็น     
จ ำกดั ส ำนกังำนขำ้มประเทศ ไทย 1,999,997 1,999,997 99.99 

PT DSG Surya Mas Trading  จ ำหน่ำยผำ้ออ้มส ำเร็จรูป     
Indonesia ส ำหรับเด็กและผูใ้หญ่ อินโดนีเซีย 2,500 2,500 100 
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รำยกำรบญัชีระหว่ำงบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีสำระส ำคญัได้ถูกตดับญัชีออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแล้ว งบ
กำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใช ้         งบกำรเงินของบริษทั
ยอ่ย ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลต่อกำรรำยงำนและกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินส ำหรับ       
งวดบญัชีปัจจุบนั 
ในระหว่ำงงวดบริษทัและกลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงและ
ฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีออกโดยสภำวชิำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำน                      
ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค ำและค ำศพัท์ กำรตีควำมและ       
กำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำนกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
มำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัและกลุ่มบริษทั 

2.6 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซ่ึงไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
2.6.1  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชี         

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ 

สภำวิชำชีพบญัชีได้ออกประกำศเก่ียวกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้และจะมี
ผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
2562 เป็นตน้ไป ดงัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 1 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใชเ้ป็นคร้ังแรก 
ฉบบัท่ี 15 รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 22 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและส่ิงตอบแทนจ่ำยล่วงหนำ้ 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ มีกำร
เปล่ียนแปลงในหลกักำรส ำคญั โดยก ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยได ้ดงัน้ี 
 ขั้นตอนแรก: ระบุสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
 ขั้นท่ีสอง: ระบุภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในสัญญำ 
 ขั้นท่ีสำม: ก ำหนดรำคำของรำยกำร 
 ขั้นท่ีส่ี: ปันส่วนรำคำของรำยกำรใหก้บัภำระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสัญญำ 
 ขั้นท่ีหำ้: รับรู้รำยไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจกำรปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 

ภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี กิจกำรตอ้งรับรู้รำยไดเ้ม่ือกิจกำรปฏิบติัตำม
ภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีจะน ำมำแทนมำตรฐำน
และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองรำยไดเ้ม่ือมีผลบงัคบัใช ้ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง 2561 
สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศเก่ียวกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง 
2561 ซ่ึงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้และจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท ์และกำรอำ้งอิง
ถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัอ่ืน ยกเวน้มำตรฐำนฉบบัต่อไปน้ีซ่ึงมีกำรปรับปรุง
หรือเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้               
ไดอ้ธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรเลือกวิธีกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้
ด้วยวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน รวมทั้งอธิบำยให้ชัดเจนถึงกำรพิจำรณำ
เก่ียวกบักำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัน้ี
ก ำหนดใหใ้ชว้ธีิปรับยอ้นหลงัส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว 
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มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนไดอ้ธิบำย
ให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรโอนอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนไปยงับญัชีอ่ืน ๆ หรือกำรโอน
จำกบญัชีอ่ืน ๆ มำเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนเฉพำะเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้งำน
ของอสังหำริมทรัพยน์ั้น มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัน้ีก ำหนดใหใ้ชว้ธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป
ส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 
ไดเ้พิ่มขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ โดยก ำหนดให้ใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปส ำหรับกำรเปล่ียนแปลง
ดงัต่อไปน้ี 

1) ให้ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัส ำหรับเง่ือนไขกำรได้รับสิทธิและเง่ือนไขกำรได้รับ
สิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขกำรบริกำรหรือผลงำน ส ำหรับกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์                  
ท่ีช ำระดว้ยเงินสด  

2) ให้ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ท่ีช ำระดว้ยยอดสุทธิจำกภำระผูกพนั
ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำย  

3) ให้ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรบญัชีส ำหรับกำรปรับปรุงเง่ือนไขของกำรจ่ำยโดยใชหุ้้น
เป็นเกณฑ์ท่ีเปล่ียนกำรจดัประเภทจำกกำรจ่ำยช ำระดว้ยเงินสดเป็นกำรจ่ำยช ำระดว้ย
ตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญำประกนัภยัไดก้ ำหนด
ทำงเลือกส ำหรับธุรกิจประกนัภยั โดยยกเวน้กำรถือปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน   ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (“TFRS 9”) เป็นกำรชัว่ครำว กิจกำรสำมำรถ
ยกเวน้กำรถือปฏิบติัตำม TFRS 9 น้ีจนถึงรอบบญัชีท่ีเร่ิมก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 หรือ
ก่อน TFRS 17 จะมีผลบงัคบัใช ้
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2.6.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศเก่ียวกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน ซ่ึงไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้และจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป ประกอบดว้ย
มำตรฐำนดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภท
และกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดย
พิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและ
แผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน และ
หลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผย
ขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเหล่ำน้ีจะน ำมำแทนมำตรฐำน
และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินเม่ือมีผลบงัคบัใช ้

ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัจะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งมำเร่ิมถือปฏิบติักบังบ
กำรเงินของกลุ่มบริษทัเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหำร
ของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวท่ี
มีต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 



 
 

71 

 

3. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 
งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน ยกเวน้
ตำมท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั ดงัต่อไปน้ี 
3.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ  และเงินฝำกสถำบนักำรเงินทุกประเภท    ท่ี
ถึงก ำหนดจ่ำยในระยะเวลำสำมเดือนหรือนอ้ยกวำ่ตั้งแต่วนัท่ีไดม้ำโดยไม่รวมเงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ี
ใชเ้ป็นหลกัประกนั 
 

3.2 ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญก ำหนดข้ึนโดยประมำณจ ำนวนหน้ีท่ีคำดว่ำจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ 
กำรประมำณดงักล่ำวอำศยัประสบกำรณ์ของบริษทัในกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ี ประกอบกบักำรพิจำรณำ
ฐำนะกำรเงินของลูกหน้ีแต่ละรำย 

3.3 สินคำ้คงเหลือ 
สินคำ้คงเหลือแสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ รำคำทุนค ำนวณ
โดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 

มูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับเป็นรำคำโดยประมำณท่ีคำดว่ำจะขำยได้ตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
ตำมปกติหกัดว้ยประมำณกำรตน้ทุนในกำรผลิตสินคำ้นั้นให้เสร็จและประมำณกำรตน้ทุนท่ีจ ำเป็น 
ตอ้งจ่ำยไปเพื่อให้ขำยสินค้ำนั้นได้ บริษทับนัทึกบญัชีค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ             
เม่ือสินคำ้นั้นเส่ือมสภำพและเคล่ือนไหวชำ้ (ถำ้มี) 

3.4 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงโดยวธีิรำคำทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ในกรณีท่ีมีกำรดอ้ยค่ำของ
เงินลงทุน ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 
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3.5 สิทธิกำรเช่ำ 
สิทธิกำรเช่ำ ประกอบดว้ย สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและสิทธิกำรเช่ำห้องชุด สิทธิกำรเช่ำแสดงในรำคำทุน
หกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม 

สิทธิกำรเช่ำหอ้งชุดของบริษทัตดัจ ำหน่ำยโดยวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ (ประมำณ 29 ปี              5 
เดือน) 
สิทธิกำรเช่ำท่ีดินของบริษทั DSG (Malaysia) Sdn Bhd ตดัจ ำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ 
(ประมำณ 83 ปี) 

3.6 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขำย 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำยวดัมูลค่ำโดยใชจ้  ำนวนท่ีต ่ำกวำ่
ระหวำ่งมูลค่ำตำมบญัชีกบัมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย 

3.7 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
ท่ีดินแสดงในรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์
ดงัต่อไปน้ี 

อำคำร  20 - 33  ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำร  5 - 20  ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 - 20  ปี 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 4 - 10  ปี 
ยำนพำหนะ 4 -  8  ปี 

กำรร้ือ กำรขนยำ้ย และกำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภำระผกูพนัของบริษทัท่ีเกิดข้ึน
เม่ือบริษทัไดสิ้นทรัพยม์ำ จะถูกบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละมีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ 
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3.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่ำสิทธิในกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิ
และถ่ำยทอดเทคโนโลย ี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่ำสิทธิในกำรอนุญำตให้ใชสิ้ทธิและถ่ำยทอดเทคโนโลยีแสดงใน
รำคำทุนหกัดว้ยค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  

ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณหรืออำยุสัญญำของ
สินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

ค่ำสิทธิในกำรอนุญำตใหใ้ชสิ้ทธิและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 5 ปี (ตำมอำยสุัญญำ) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 - 5 ปี 

3.9 กำรดอ้ยค่ำ 
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัได้รับกำรทบทวน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนว่ำ           
มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท ำกำรประมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 
ของสินทรัพย ์

บริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำ
ตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุน
ในกำรขำยหรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ซ่ึงในกำรประเมินมูลค่ำ
จำกกำรใชสิ้นทรัพย ์บริษทัประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกสินทรัพย์
และค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียง
ในสภำพตลำดปัจจุบนัของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรัพย์
ท่ีก ำลงัพิจำรณำอยู ่และในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย บริษทัใชแ้บบจ ำลอง
กำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ
จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์ักด้วยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ำย
มีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระในลกัษณะ
ของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 
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กำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
บริษทัจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) ท่ีบริษทัไดรั้บรู้ในงวดก่อน
เม่ือขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำไดห้มดไปหรือลดลง ซ่ึงกิจกำรตอ้งประมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 

3.10 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
บริษทัแปลงค่ำรำยกำรบญัชีในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งปีเป็นเงินบำทตำมอตัรำ 
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร กำรแปลงค่ำสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินในสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำอำ้งอิงของธนำคำร
แห่งประเทศไทย ณ วนันั้น บริษทัรับรู้ก ำไรและขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนเม่ือมีกำรช ำระเงิน
หรือท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำเป็นก ำไรหรือขำดทุนในงวดบญัชีนั้น 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยในต่ำงประเทศเป็นเงินบำทเพื่อท ำงบกำรเงินรวมใช้อตัรำ
แลกเปล่ียนดงัต่อไปน้ี 
ก. สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน แปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำปิด ณ วนัท่ีของงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ข. รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย แปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียระหวำ่งปี 
ค. ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.11 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้  ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ในกำรบริหำรควำมเส่ียง
ท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ โดยไดเ้ปิดเผยรำยละเอียด
เพิ่มเติมเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินไวแ้ลว้ในหมำยเหตุขอ้ 28 และขอ้ 29 

บริษทับนัทึกสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำตำมอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหน้ำส ำหรับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีจะไดรั้บหรือตอ้งจ่ำยช ำระเป็นลูกหน้ีตำมสัญญำ
และเจำ้หน้ีตำมสัญญำในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่วนเกิน (ส่วนลด) จำกสัญญำซ้ือขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำจะถูกตั้งพกัไวโ้ดยแสดงเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนหรือหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยขุองสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศนั้น  
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทับนัทึกสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
รับรู้เร่ิมแรกตำมมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท ำสัญญำและไดมี้กำรวดัมูลค่ำใหม่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำน ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมของสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้รับรู้ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรเบด็เสร็จอ่ืนทนัที 

บริษทัไม่ได้ปรับปรุงยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนๆ ท่ีแสดงเป็นตวัเลขเปรียบเทียบ เน่ืองจำก
จ ำนวนเงินไม่เป็นสำระส ำคญั 

3.12 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรเปิดเผยขอ้มูล 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้กำรสอบทำนขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตไดท่ี้มีนยัส ำคญัและรำยกำร
ปรับปรุงมูลค่ำอยำ่งสม ่ำเสมอ ในกรณีท่ีน ำขอ้มูลของบุคคลท่ีสำมมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม
เช่น กำรก ำหนดรำคำจำกนำยหน้ำ หรือกำรให้บริกำรประเมินรำคำ บริษทัและบริษทัย่อย 
จะประเมินหลักฐำนท่ีได้รับจำกบุคคลท่ีสำมเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่ำมูลค่ำดงักล่ำวเป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 รวมถึงกำรจดัล ำดบัชั้นของมูลค่ำ
ยติุธรรมดงักล่ำว 

เม่ือท ำกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน บริษทัและบริษทัย่อยจะใช้ขอ้มูลตลำดท่ี
สำมำรถสังเกตไดเ้ป็นอนัดบัแรก โดยมูลค่ำยุติธรรมถูกก ำหนดล ำดบัชั้นตำมประเภทของขอ้มูลท่ี
น ำมำใชใ้นเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำเพื่อวดัมูลค่ำยติุธรรมดงัน้ี 

-  ระดบัท่ี 1 เป็นรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับ
สินทรัพย ์หรือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัและกิจกำรสำมำรถเขำ้ถึงตลำดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ 

-  ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่วำ่โดยทำงตรงหรือโดยทำงออ้มส ำหรับสินทรัพยน์ั้น
หรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

-  ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
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3.13 สัญญำเช่ำ 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
สัญญำเช่ำซ่ึงควำมเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของกำรเป็นเจำ้ของสินทรัพยย์งัคงอยูก่บัผูใ้หเ้ช่ำ
บนัทึกเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน ค่ำเช่ำท่ีเกิดข้ึนจำกสัญญำเช่ำดงักล่ำวรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไร
ขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำ ส่วนกำรเช่ำคลงัสินคำ้จะ
รับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ตำมค่ำเช่ำท่ีระบุในสัญญำ ซ่ึง
ค่ำเช่ำจะคงท่ี 3 ปี และมีกำรปรับเพิ่มทุก 3 ปี โดยอตัรำกำรเพิ่มประมำณจำกอตัรำเงินเฟ้อท่ีคำดวำ่จะ
เกิดข้ึน 

กำรขำยและเช่ำกลบัคืนท่ีจดัเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
หำกรำคำขำยมีจ ำนวนเทียบเท่ำกบัมูลค่ำยุติธรรมอยำ่งเห็นไดช้ดั บริษทัจะรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุน
จำกกำรขำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนทนัที 

หำกรำคำขำยมีจ ำนวนต ่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรม บริษัทรับรู้ผลก ำไรหรือผลขำดทุนจำกกำรขำย 
ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที เวน้แต่บริษทัจะไดรั้บชดเชยผลขำดทุนท่ี
เกิดข้ึนโดยกำรจ่ำยค่ำเช่ำในอนำคตท่ีต ่ำกวำ่รำคำตลำด ในกรณีน้ีบริษทัจะบนัทึกผลขำดทุนจำกกำร
ขำยเป็นรำยกำรรอกำรตดับญัชีและตดัจ ำหน่ำยตำมสัดส่วนของจ ำนวนค่ำเช่ำท่ีจ่ำยในแต่ละงวดตำม
ระยะเวลำท่ีบริษทัคำดวำ่จะใชป้ระโยชน์จำกสินทรัพยท่ี์เช่ำ 

หำกรำคำขำยมีจ ำนวนสูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรม บริษทัจะรับรู้จ ำนวนท่ีสูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมเป็น
รำยกำรรอกำรตดับญัชีและตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะใชป้ระโยชน์สินทรัพยท่ี์เช่ำ 

3.14 ผลประโยชน์ของพนกังำน 
3.14.1 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนเม่ือเกษียณอำย ุ

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน เป็นประมำณกำรหน้ีสินเก่ียวกบัภำระผกูพนัผลประโยชน์
ของพนกังำนท่ีไดสิ้ทธิรับเงินชดเชยเม่ือเกษียณอำยุตำมขอ้บงัคบักำรท ำงำนของบริษทั 
และตำมกฎเกณฑข์องพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน โดยประมำณกำรหน้ีสินดงักล่ำว
ได้ค  ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกนัภยัอิสระและจำกขอ้สมมติฐำนทำงคณิตศำสตร์
ประกนัภยัตำมวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method)            
อนัเป็นประมำณกำรจำกมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ท่ีคำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำยในอนำคตโดยค ำนวณบนพื้นฐำนของเงินเดือนพนกังำน อตัรำกำรหมุนเวียน               
ของพนักงำน อตัรำมรณะ อำยุงำน และปัจจยัอ่ืนๆ ทั้งน้ีอตัรำคิดลดท่ีใช้ในกำรค ำนวณ                
ภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังำนหลงัออกจำกงำนอำ้งอิงจำกอตัรำผลตอบแทนของ
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พนัธบตัรรัฐบำล ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั
จะรับรู้เขำ้ก ำไรสะสมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึนทั้งจ  ำนวน  

ตน้ทุนบริกำรในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรแกไ้ขโครงกำรจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไร
ขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือกำรแกไ้ขโครงกำรมีผลบงัคบัใช ้

3.14.2 กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
บริษทับนัทึกเงินจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับพนักงำนเป็นค่ำใช้จ่ำย        
เม่ือเกิดรำยกำร 

3.14.3   โครงกำรค่ำตอบแทนตำมผลงำน (Long Term Incentive Program) 
ภำระหน้ีสินตำมโครงกำรค่ำตอบแทนตำมผลงำน (LTI) จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยใน
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือเกิดรำยกำร 

3.15 ผลต่ำงระหวำ่งมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนกบัตน้ทุนกำรซ้ือเงินลงทุน 
ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนท่ีไดรั้บมำกบัตน้ทุนกำรซ้ือเงินลงทุนเกิดข้ึนจำกกำร
ปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นใหม่ของกลุ่มบริษทั ดีเอสจี และจำกกำรซ้ือหุ้นของบริษทัย่อยเพิ่มและ
แสดงภำยใตส่้วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

3.16 กำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย 
บริษทัรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยเม่ือมีกำรส่งมอบสินคำ้ให้ลูกคำ้ส ำหรับกำรขำยในประเทศ และ
ในกรณีของกำรขำยส่งออก บริษทัรับรู้รำยไดเ้ม่ือมีกำรส่งสินคำ้และควำมเส่ียงและผลตอบแทน
ท่ีมีนยัส ำคญัของกำรเป็นเจำ้ของในสินคำ้ไดโ้อนให้แก่ผูซ้ื้อแลว้ตำมเง่ือนไขกำรส่งมอบสินคำ้
รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรคำ้และส่วนลดตำมปริมำณซ้ือและสินคำ้รับคืน 

รำยไดเ้งินปันผลจำกเงินลงทุนรับรู้เป็นรำยได ้เม่ือมีกำรประกำศจ่ำย 

รำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ค่ำใชจ่้ำยรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง   

 

3.17 ภำษีเงินได ้
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยผลรวมของภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชี 
3.17.1 ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 
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ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั คือ จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้ตอ้งช ำระ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษี
ส ำหรับงวด ก ำไรทำงภำษีแตกต่ำงจำกก ำไรท่ีแสดงในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน เน่ืองจำกก ำไรทำงภำษีไม่ไดร้วมรำยกำรท่ีสำมำรถถือเป็นรำยไดห้รือค่ำใช้จ่ำย
ทำงภำษีในงวดอ่ืนๆ และไม่ไดร้วมรำยกำรท่ีไม่สำมำรถถือเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยทำงภำษี 
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณโดยใช้อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช้หรือคำดไดค้่อนขำ้ง
แน่วำ่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

3.17.2 ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็นกำรรับรู้ผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงมูลค่ำทำงบัญชี                        
ของสินทรัพย์และหน้ีสินในงบกำรเงินกับมูลค่ำของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีใช้ใน                          
กำรค ำนวณก ำไรทำงภำษี (ฐำนภำษี) บริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับ
ผลแตกต่ำงชั่วครำวทุกรำยกำร และรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับ                           
ผลแตกต่ำงชั่วครำวเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำก ำไรทำงภำษีจะมีจ ำนวน                     
เพียงพอท่ีจะน ำผลแตกต่ำงชัว่ครำวนั้นมำใชป้ระโยชน์ได ้ 

บริษทัทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนของแต่ละงวด และจะลดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีลง 
เม่ือบริษทัเห็นว่ำไม่น่ำจะมีควำมเป็นไปได้อีกต่อไปว่ำกิจกำรจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอ 
ท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์ได ้ทั้งน้ี
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีท่ีปรับลดลงนั้น บริษทัจะกลับรำยกำรให้เท่ำกบั
จ ำนวนท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำ
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมำใชป้ระโยชน์ได ้ 

บริษทัค ำนวณมูลค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีดว้ยอตัรำภำษีท่ีคำดวำ่
จะใช้ในงวดท่ีสินทรัพยจ์ะมีกำรรับรู้หรือหน้ีสินจะมีกำรจ่ำยช ำระโดยใช้อตัรำภำษีท่ีมี 
ผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคำดไดค้่อนขำ้งแน่วำ่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

บริษทัจะน ำรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมำหักกลบกบัรำยกำร
หน้ีสินภำษีเงินไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิตำมกฎหมำยในกำรน ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัดงักล่ำวมำหกักลบกนัและบริษทัตั้งใจจะช ำระหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงิน
ไดข้องงวดปัจจุบนัดงักล่ำวดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับรู้สินทรัพยแ์ละจ่ำยช ำระหน้ีสินใน
เวลำเดียวกนั 

บริษทัรับรู้ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำย
และน ำไปรวมเป็นก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับงวด 
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บริษทัแสดงรำยกำรค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัก ำไรหรือขำดทุนจำกกิจกรรมตำมปกติ
ของกิจกำรไวใ้นงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้รำยกำรภำษีเงินไดใ้น
งวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีบนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ ถำ้ภำษีเงิน
ไดท่ี้เกิดข้ึนนั้นเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น ในงวดบญัชี
เดียวกนัหรือต่ำงงวด 

3.18 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน ค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนถวั
เฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกและช ำระระหว่ำงปี บริษทัไม่มีตรำสำรท่ีอำจเปล่ียนเป็น
หุน้สำมญั เพื่อน ำมำค ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรับลด 

3.19 กำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรและแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัควำมไม่แน่นอนของกำรประมำณกำร 
3.19.1 ดุลยพินิจของผูบ้ริหำรในกำรใชน้โยบำยกำรบญัชี 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรของกลุ่ม
บริษทัตอ้งอำศยัดุลยพินิจหลำยประกำรในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบญัชี ซ่ึงอำจมีผลกระทบ
อยำ่งเป็นนยัส ำคญัต่อกำรรับรู้รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงิน โดยดุลยพินิจ
ท่ีส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบญัชี มีดงัต่อไปน้ี 

- กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 
รำยละเอียดของกำรค ำนวณขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
ไดอ้ธิบำยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3.9 และขอ้ 8 

- สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  
รำยละเอียดของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  ได้อธิบำยไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 3.17.2 และขอ้ 12 

- ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตท่ีเก่ียวข้องกบักำรแก้ไขโครงกำรจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย               
ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือกำรแก้ไขโครงกำรมีผล
บงัคบัใช ้ 

รำยละเอียดของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ไดอ้ธิบำยไวใ้นหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินขอ้ 3.14.1 และขอ้ 16 

3.19.2      แหล่งขอ้มูลส ำคญัเก่ียวกบัควำมไม่แน่นอนของกำรประมำณกำร 
กลุ่มบริษทัมีประมำณกำรทำงบญัชี ซ่ึงใช้ขอ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ใน
อนำคต ถึงแมว้่ำกำรประมำณกำรของผูบ้ริหำรไดพ้ิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลภำยใต้
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เหตุกำรณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจมีควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรนั้น 
ประมำณทำงกำรบญัชีท่ีส ำคญัและขอ้สมมติฐำนท่ีมีควำมเส่ียงอยำ่งเป็นสำระส ำคญัท่ี
อำจเป็นเหตุให้เกิดกำรปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินในรอบ
ระยะเวลำบญัชีหนำ้ มีดงัน้ี 

- กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมและกระบวนกำรประเมินมูลค่ำ 
รำยละเอียดของกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมและกระบวนกำรประเมินมูลค่ำ ไดอ้ธิบำย
ไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3.12 และขอ้ 28 

4. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 

4.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ประกอบด้วย 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
เงินสดในมือ 159,283  175,113  50,000  50,000 
เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวนั        
  และออมทรัพย ์ 266,729,818  595,212,423  190,151,412  499,081,706 

 266,889,101  595,387,536  190,201,412  499,131,706 
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4.2 ส่วนท่ีเกิดจำกกำรซ้ือสินทรัพยถ์ำวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ส่วนท่ีบนัทึกเป็นเจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยถ์ำวร        

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 63,671,260  111,321,761  58,245,027  95,490,648 
บวก ค่ำซ้ือสินทรัพยถ์ำวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 403,508,630  94,882,927  294,693,373  66,421,612 
หกั ประมำณกำรหน้ีสินในกำรร้ือ กำรขนยำ้ย  

และกำรบูรณะสถำนท่ี 
 

(6,400,000) 
  

- 
  

(6,400,000) 
  

- 
 ส่วนท่ีจ่ำยเป็นเงินสด (425,161,733)  (141,272,945)  (313,695,648)  (102,406,750) 

ส่วนท่ีจ่ำยเป็นเงินสดส ำหรับดอกเบ้ียจ่ำย        
ท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยถ์ำวร -  (720,483)  -  (720,483) 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำซ้ือเคร่ืองจกัรซ่ึงจ่ำยในปีก่อน -  (540,000)  -  (540,000) 
ส่วนท่ีบนัทึกเป็นเจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยถ์ำวร        

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 35,618,157  63,671,260  32,842,752  58,245,027 

4.3 วงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร เงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินและวงเงิน
หนงัสือค ้ำประกนัท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
วงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูย้มืระยะสั้น        
จำกสถำบนักำรเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้        
-  สกลุเงินบำท 2,709.57  2,549.42  2,709.57  2,549.42 
-  สกลุเงินริงกิตมำเลเซีย 25.03  36.33  -  - 
-  สกลุเงินดอลลำร์สหรัฐ 4.95  0.33  -  - 

วงเงินหนงัสือค ้ำประกนัท่ียงัไม่ไดใ้ช ้        
-  สกลุเงินบำท 23.22  24.05  23.22  24.05 

บริษทัยอ่ยไดใ้ชสิ้ทธิกำรเช่ำท่ีดิน อำคำร เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ สินคำ้คงเหลือ ลูกหน้ี และสแตนด์บำยแอล/ซี 
ท่ีออกโดยธนำคำรแห่งหน่ึงเป็นหลกัประกนัในกำรกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงิน โดยบริษทัและบริษทั 
Disposable Soft Goods (Malaysia) Sdn Bhd ไดอ้อกหนงัสือค ้ำประกนัเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ
ของบริษทัยอ่ย (ดูหมำยเหตุขอ้ 13 และขอ้ 15) 
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5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่ 
5.1 ลูกหน้ีกำรคำ้ 

ลูกหน้ีกำรคำ้คงเหลือ แยกตำมจ ำนวนเดือนท่ีคำ้งช ำระสรุปได ้ดงัน้ี 

งบกำรเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
 บริษัท  บริษัทอื่น  รวม  บริษัท  บริษัทอื่น  รวม 
 ที่เกี่ยวข้องกัน      ที่เกี่ยวข้องกัน     
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ -  1,359,832,759  1,359,832,759  37,039,873  1,538,621,626  1,575,661,499 
เกินก ำหนดช ำระ            

นอ้ยกวำ่หรือเท่ำกบั 3 เดือน -  195,530,760  195,530,760  -  336,107,013  336,107,013 
มำกกวำ่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน -  32,093,548  32,093,548  -  202,085  202,085 
มำกกวำ่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน -  18,071,132  18,071,132  -  988,947  988,947 
มำกกวำ่ 12 เดือน -  6,873,727  6,873,727  -  4,133,103  4,133,103 

รวม -  1,612,401,926  1,612,401,926  37,039,873  1,880,052,774  1,917,092,647 
หัก  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  (6,941,603)  (6,941,603)  -  (3,736,298)  (3,736,298) 
ลูกหน้ีกำรคำ้  -  1,605,460,323  1,605,460,323  37,039,873  1,876,316,476  1,913,356,349 

 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 

 บริษัท  บริษัทอื่น  รวม  บริษัท  บริษัทอื่น  รวม 
 ที่เกี่ยวข้องกัน      ที่เกี่ยวข้องกัน     
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 16,325,818  1,065,358,630  1,081,684,448  48,951,927  1,038,901,171  1,087,853,098 
เกินก ำหนดช ำระ            

นอ้ยกวำ่หรือเท่ำกบั 3 เดือน 6,671,113  186,001,379  192,672,492  -  204,093,432  204,093,432 
มำกกวำ่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 215,026  (15,711)  199,315  931,056  194,564  1,125,620 
มำกกวำ่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน -  3,570,142  3,570,142  5,142,564  737,125  5,879,689 
มำกกวำ่ 12 เดือน 116,561,786   718,038  117,279,824  143,779,207  -  143,779,207 

รวม 139,773,743  1,255,632,478  1,395,406,221  198,804,754  1,243,926,292  1,442,731,046 
หัก ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  (3,211,310)  (3,211,310)  -  -  - 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 139,773,743  1,252,421,168  1,392,194,911  198,804,754  1,243,926,292  1,442,731,046 

            
แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินดงัน้ี            
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สินทรัพยห์มุนเวียน 22,996,932  1,252,421,168  1,275,418,100  48,951,927  1,243,926,292  1,292,878,219 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 116,776,811  -  116,776,811  149,852,827  -  149,852,827 
 139,773,743  1,252,421,168  1,392,194,911  198,804,754  1,243,926,292  1,442,731,046 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีกำรคำ้บริษทั PT DSG Surya Mas Indonesia จ ำนวน 
116.78 ลำ้นบำท และ 149.85 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั บริษทัคำดวำ่จะไดรั้บช ำระเงินจำกลูกหน้ีกำรคำ้
ดงักล่ำวภำยหลงั 12 เดือน นบัจำกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ดงันั้นจึงแสดงเป็นลูกหน้ี-บริษทัย่อย
ภำยใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทัไดท้  ำสัญญำโอนสิทธิในกำรเรียกเก็บเงินตำมใบแจง้หน้ีค่ำสินคำ้ของลูกคำ้กบัธนำคำรแห่งหน่ึง 
ซ่ึงเป็นกำรโอนแบบไม่สำมำรถไล่เบ้ียกบับริษทัได ้(ยกเวน้กรณีท่ีบริษทักระท ำผิดเง่ือนไขกำรคำ้                 
ท่ีเป็นตำมปกติธุรกิจ) ภำยใตส้ัญญำดงักล่ำวในวนัท่ีธนำคำรรับโอนสิทธิ บริษทัจะไดรั้บเงินในอตัรำ
ท่ีระบุในสัญญำจำกธนำคำร และจะไดรั้บเงินส่วนท่ีเหลือจำกลูกหน้ีกำรคำ้ เม่ือครบก ำหนดช ำระ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ยอดคงเหลือท่ียงัไม่ไดรั้บช ำระ ซ่ึงแสดงรวมในบญัชีลูกหน้ีกำรคำ้
ขำ้งตน้ มีจ ำนวน 105.13 ลำ้นบำท และ 158.59 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทั PT DSG Surya Mas Indonesia ไดน้ ำลูกหน้ีเป็นจ ำนวน 
10,000 ลำ้นรูเปียอินโดนีเซีย เพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุ
ขอ้ 13 และขอ้ 15) 

5.2 ลูกหน้ีอ่ืน 
ลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
     (ดูหมำยเหตุขอ้ 21.1) -  6,548,044  163,286,571  302,196,629 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน -  69,842  160,679  69,842 
ภำษีรอเรียกคืน 42,806,836  37,593,970  -  - 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 134,649,360  48,634,154  29,182,263  17,236,130 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ 194,667  96,918,048  38,237  62,994,650 

 177,650,863  189,764,058  192,667,750  382,497,251 
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6. สินค้ำคงเหลอื 
สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
วตัถุดิบ 435,128,287  393,169,520  222,896,405  242,138,861 
งำนระหวำ่งท ำ 19,675,996  32,347,328  19,675,996  32,347,329 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 450,963,608  409,595,892  285,056,694  217,181,379 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 113,888,659  137,260,640  68,245,114  93,651,779 
 1,019,656,550  972,373,380  595,874,209  585,319,348 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำ        

ของสินคำ้คงเหลือ (832,583)  (2,583,000)  (832,583)  (2,583,000) 
 1,018,823,967  969,790,380  595,041,626  582,736,348 
บวก สินคำ้ระหวำ่งทำง 95,427,806  74,164,244  75,283,706  53,989,521 
สินคำ้คงเหลือ 1,114,251,773  1,043,954,624  670,325,332  636,725,869 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มูลค่ำของสินคำ้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีบนัทึกเป็น
ตน้ทุนขำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนมีจ ำนวน 5,379 ล้ำนบำท และ 5,113 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มูลค่ำของสินคำ้ของบริษทัที่บนัทึกเป็นตน้ทุนขำย
ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพำะกิจกำร มีจ ำนวน 3,783 ลำ้นบำท และ 3,418 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ตน้ทุนสินคำ้ของบริษทัท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนขำยใน
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพำะกิจกำรได้รวมกำรกลบัรำยกำรค่ำเผื่อ
กำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือจ ำนวน 1.75 ลำ้นบำท และ 0.17 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทั PT DSG Surya Mas Indonesia ไดจ้  ำนองสินคำ้คงเหลือเป็น
จ ำนวน 15,000 ลำ้นรูเปียอินโดนีเซียเพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุ
ขอ้ 13 และขอ้ 15) 
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7. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่ือไว้เพือ่ขำย 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขำยประกอบดว้ย 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  รับโอน  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที่         ณ วนัที่  
 1 มกรำคม        31 ธันวำคม 
 2561        2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน          
สิทธิกำรเช่ำ- ห้องชุดท่ีถือไวเ้พื่อขำย -  -  -  75,972,017  75,972,017 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีถือไวเ้พ่ือขำย 10,651,321  30,967,201  (41,618,522)  -  - 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้งท่ีถือไวเ้พื่อขำย -  -  -  6,616,922  6,616,922 

รวมรำคำทุน 10,651,321  30,967,201  (41,618,522)  82,588,939  82,588,939 
          
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม          

สิทธิกำรเช่ำ- ห้องชุดท่ีถือไวเ้พื่อขำย -  -  -  (18,293,545)  (18,293,545) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้งท่ีถือไวเ้พื่อขำย -  -  -  (6,616,781)  (6,616,781) 

รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม -  -  -  (24,910,326)  (24,910,326) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำย 10,651,321        57,678,613 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที่       ณ วนัที่  
 1 มกรำคม      31 ธันวำคม 
 2560      2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน        
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีถือไวเ้พ่ือขำย -  10,651,321  -  10,651,321 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำย -      10,651,321 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2561 บริษทัไดท้  ำสัญญำขำยสิทธิกำรเช่ำห้องชุดพร้อมเคร่ืองตกแต่งเป็นมูลค่ำ 95 
ลำ้นบำทกบับริษทัแห่งหน่ึง โดยจะมีกำรโอนกรรมสิทธ์ิในเดือนกุมภำพนัธ์ 2019 (ดูหมำยเหตุขอ้ 9 และขอ้ 
10) 



 
 

86 

 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย  

ช่ือบริษัท ประเทศ ถือหุ้นใน งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  อัตรำร้อยละ ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของ รำคำทุน 
  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม เงินลงทุนกับต้นทุนกำรซ้ือเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 
  2561 2560 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 2561  2560 
    บำท บำท  บำท 
Disposable Soft Goods          

(Malaysia) Sdn Bhd มำเลเซีย 100 100  9,287,656  4,826,516  4,826,516 
DSG (Malaysia) Sdn Bhd มำเลเซีย 100 100  1,638,489  73,968,141  73,968,141 
PT DSG Surya Mas Indonesia อินโดนีเซีย 100 100  (62,549,931)  634,431,908  148,006,123 
Disposable Soft Goods (S) Pte Ltd. สิงคโปร์ 100 100   (5,347,295)  14,020,259  14,020,259 
บริษทั ดีเอสจี แมเนจเมน้ท ์          
เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั ไทย 99.99 99.99  -  9,999,985  9,999,985 

        PT DSG Surya Mas Trading Indonesia อินโดนีเซีย 100 100  -  6,342,030  6,342,030 
     (56,971,081)  743,588,839  257,163,054 

หัก  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน          
- PT DSG Surya Mas Indonesia     -  (634,431,908)  (148,006,123) 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     (56,971,081)  109,156,931  109,156,931 

ผลต่ำงระหวำ่งมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนกบัตน้ทุนกำรซ้ือเงินลงทุนเป็นผลต่ำงระหวำ่งมูลค่ำตำมบญัชี
ของเงินลงทุนท่ีไดม้ำกบัตน้ทุนกำรซ้ือเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นใหม่ของกลุ่ม
บริษัทดีเอสจีในเดือนธันวำคม 2547 และจำกกำรซ้ือหุ้นบริษัท PT DSG Surya Mas Indonesia เพิ่มใน               
เดือนธันวำคม 2553 และแสดงรวมในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นภำยใตส่้วนของผูถื้อหุ้นใน                  
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

บริษทั PT DSG Surya Mas Indonesia 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัไดป้ระเมินกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทั PT DSG Surya Mas Indonesia 
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์และบนัทึกผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 148 ลำ้นบำท ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
เฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ซ่ึงบริษทัไดป้ระเมินมูลค่ำของบริษทัยอ่ยดงักล่ำวจำก
ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดในอนำคตเป็นระยะเวลำ 7 ปี โดยใชอ้ตัรำคิดลดกระแสเงินสดโดยประมำณ
ในอตัรำร้อยละ 13.50 ต่อปี  
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ณ วนัท่ี 5 มกรำคม 2561 และ วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2561 บริษทัเพิ่มเงินลงทุนในบริษทั PT DSG Surya Mas 
Indonesia เป็นเงินสดและท ำกำรแลกเปล่ียนหุ้นกบัเคร่ืองจกัรของบริษทั เป็นจ ำนวน 249.65 ลำ้นบำท และ 
236.78 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัไดป้ระเมินกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทั PT DSG Surya Mas Indonesia 
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์และบนัทึกผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 486.43 ลำ้นบำท ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ซ่ึงบริษทัไดป้ระเมินมูลค่ำของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว
จำกประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดในอนำคตเป็นระยะเวลำ 5 ปี โดยใช้อัตรำคิดลดกระแสเงินสด
โดยประมำณในอตัรำร้อยละ 12.00 ต่อปี อยำ่งไรก็ตำม บริษทัเช่ือมัน่วำ่แผนกำรลงทุนระยะยำวในบริษทัย่อย
ดงักล่ำวจะสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ผูถื้อหุ้น และยงัเช่ือมัน่ในโอกำสเจริญเติบโตของธุรกิจของบริษทัย่อยใน
ประเทศอินโดนีเซีย 

บริษทั Disposable Soft Goods (S) Pte Ltd. 
บริษทั Disposable Soft Goods (S) Pte Ltd. มีขำดทุนสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 จ  ำนวน 
7.78 ลำ้นบำท และ 18.26 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั อยำ่งไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรไดป้รับโครงสร้ำงกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษทั Disposable Soft Goods (S) Pte Ltd. เพื่อสนบัสนุนกำรขำยของกลุ่มบริษทัไปยงัประเทศต่ำงๆ 
โดยบริษทัยอ่ยดงักล่ำวอยูใ่นระหวำ่งกำรเพิ่มตลำดและธุรกิจส่งออกไปยงัประเทศอ่ืนๆ และคำดวำ่จะสำมำรถ
ท ำก ำไรไดใ้นอนำคต 

บริษทั PT DSG Surya Mas Trading Indonesia 
ในวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2560 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั PT DSG Surya Mas Trading Indonesia ซ่ึงบริษทัดงักล่ำว
มีวตัถุประสงคห์ลกั คือ จ ำหน่ำยผำ้ออ้มส ำเร็จรูปส ำหรับเด็กและผูใ้หญ่ 
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9. สิทธิกำรเช่ำ 
สิทธิกำรเช่ำประกอบดว้ย 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
 งบกำรเงนิรวม 
 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  โอนออกไป  ผลจำก  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที่       สินทรัพย์  กำรแปลงค่ำ  ณ วนัที่  
 1 มกรำคม      ไม่หมุนเวยีน  งบกำรเงนิของ  31 ธันวำคม 
 2561      ที่ถือไว้เพือ่ขำย  บริษทัย่อย  2561 
         ในต่ำงประเทศ   
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
รำคำทุน            

สิทธิกำรเช่ำ - ท่ีดิน 118,647,912  -  -  -  (3,704,853)  114,943,059 
สิทธิกำรเช่ำ - ห้องชุด 75,972,017  -  -  (75,972,017)  -  - 

รวมรำคำทุน 194,619,929  -  -  (75,972,017)  (3,704,853)  114,943,059 
            
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม            

สิทธิกำรเช่ำ - ท่ีดิน (7,065,275)  (1,453,582)  -  -  258,063  (8,260,794) 
สิทธิกำรเช่ำ - ห้องชุด (16,141,363)  (2,152,182)  -  18,293,545  -  - 

รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (23,206,638)  (3,605,764)  -  18,293,545  258,063  (8,260,794) 
สิทธิกำรเช่ำ 171,413,291          106,682,265 
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 
 งบกำรเงนิรวม 
 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  ผลจำก  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที่       กำรแปลงค่ำ  ณ วนัที่  
 1 มกรำคม      งบกำรเงนิของ  31 ธันวำคม 
 2560      บริษทัย่อย  2560 
       ในต่ำงประเทศ   
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
รำคำทุน          

สิทธิกำรเช่ำ - ท่ีดิน 117,605,478  -  -  1,042,434  118,647,912 
สิทธิกำรเช่ำ - ห้องชุด 75,972,017  -  -  -  75,972,017 

รวมรำคำทุน 193,577,495  -  -  1,042,434  194,619,929 
          
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม          

สิทธิกำรเช่ำ - ท่ีดิน (5,554,262)  (1,431,784)  -  (79,229)  (7,065,275) 
สิทธิกำรเช่ำ - ห้องชุด (13,558,745)  (2,582,618)  -  -  (16,141,363) 

รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (19,113,007)  (4,014,402)  -  (79,229)  (23,206,638) 
สิทธิกำรเช่ำ 174,464,488        171,413,291 

          
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี          

2561       บำท  3,605,764 

2560       บำท  4,014,402 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  โอนออกไป  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที่       สินทรัพย์  ณ วนัที่  
 1 มกรำคม      ไม่หมุนเวยีน  31 ธันวำคม 
 2561      ที่ถือไว้เพือ่ขำย  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน          
สิทธิกำรเช่ำ -ห้องชุด 75,972,017  -  -  (75,972,017)  - 

รวมรำคำทุน 75,972,017  -  -  (75,972,017)  - 
          
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม          

สิทธิกำรเช่ำ - ห้องชุด (16,141,363)  (2,152,182)  -  18,293,545  - 
รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (16,141,363)  (2,152,182)  -  18,293,545  - 

สิทธิกำรเช่ำ 59,830,654        - 
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที่       ณ วนัที่  
 1 มกรำคม      31 ธันวำคม 
 2560      2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน        
สิทธิกำรเช่ำ -ห้องชุด 75,972,017  -  -  75,972,017 

รวมรำคำทุน 75,972,017  -  -  75,972,017 
        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม        

สิทธิกำรเช่ำ - ห้องชุด (13,558,745)  (2,582,618)  -  (16,141,363) 
รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (13,558,745)  (2,582,618)  -  (16,141,363) 

สิทธิกำรเช่ำ 62,413,272      59,830,654 

        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี        

2561     บำท  2,152,182 

2560     บำท  2,582,618 

บริษทั ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ณ วนัท่ี 20 กรกฎำคม 2554 บริษทัไดท้  ำสัญญำเช่ำช่วงห้องชุด เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรใชง้ำนในองค์กรกบั
บริษทัแห่งหน่ึง ซ่ึงกำรเช่ำห้องชุดดงักล่ำวมีรำคำรวม 83.03 ลำ้นบำท โดยประกอบด้วยค่ำเช่ำห้องชุด
จ ำนวนเงิน 75.97 ลำ้นบำท และค่ำตกแต่งและเคร่ืองใชใ้นหอ้งชุดจ ำนวนเงิน 7.06 ลำ้นบำท กำรเช่ำมีระยะเวลำ
จนถึงวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2584 ภำยใต้สัญญำเช่ำช่วงดังกล่ำวบริษัทมีภำระท่ีต้องจ่ำยค่ำบ ำรุงรักษำ
สำธำรณูปโภคเดือนละ 39,005 บำท 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2561 บริษทัไดท้  ำสัญญำขำยสิทธิกำรเช่ำห้องชุดและเคร่ืองตกแต่งเป็นมูลค่ำ 95  ลำ้น
บำทกบับริษทัแห่งหน่ึง โดยจะมีกำรโอนกรรมสิทธ์ิในเดือนกุมภำพนัธ์ 2562 ดงันั้น ณ 31 ธันวำคม 2561 
บริษทัจึงโอนสิทธิกำรเช่ำห้องชุดดงักล่ำวไปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขำย (ดูหมำยเหตุขอ้ 7) 
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บริษทั DSG (Malaysia) Sdn Bhd 
ในปี 2554 บริษทั DSG (Malaysia) Sdn Bhd ไดท้  ำสัญญำเช่ำท่ีดินระยะยำว เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรใช้
เป็นท่ีตั้งโรงงำน กำรเช่ำท่ีดินดงักล่ำวมีรำคำ 14.94 ลำ้นริงกิตมำเลเซีย (รวมค่ำใชจ่้ำยในกำรโอน) กำรเช่ำ
มีระยะเวลำ 83 ปีจนถึงวนัท่ี 9 เมษำยน 2637  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทั DSG (Malaysia) Sdn Bhd ไดใ้ช้สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและอำคำร
เป็นจ ำนวน 112.21 ล้ำนริงกิตมำเลเซีย เป็นหลกัประกนัในกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 
ขอ้ 13 และขอ้ 15) 

10. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ประกอบดว้ย 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ   เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  โอนเข้ำ/  โอนออกไป  ผลจำก  ยอดคงเหลือ  
 ณ วันท่ี      (โอนออก)  สินทรัพย์  กำรแปลงค่ำ  ณ วันท่ี 

 1 มกรำคม 
2561 

       ไม่หมุนเวียน 
ที่ถือไว้เพือ่ขำย 

 งบกำรเงินของ
บริษัทย่อย 

 31 ธันวำคม 
2561 

           ในต่ำงประเทศ   
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน               
อำคำร 589,611,046  -  -  166,304  -  (18,415,246)  571,362,104 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 130,711,228  4,578,760  -  12,826,015  -    (765,043)  147,350,960 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3,821,133,116  175,241,588  (4,935,747)  58,868,458  -  (38,871,465)  4,011,435,950 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 52,314,302  570,244  (484,891)  32,292  (6,616,922)  (1,083,059)  44,731,966 
ยำนพำหนะ 5,874,075  -  (645,000)  -  -  (163,869)  5,065,206 

รวมรำคำทุน 4,599,643,767  180,390,592  (6,065,638)  71,893,069  (6,616,922)  (59,298,682)  4,779,946,186 
              

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม               
อำคำร (83,475,879)  (17,503,204)  -  -  -  3,056,210  (97,922,873) 
ส่วนปรับปรุงอำคำร (39,431,657)  (9,967,037)  -  -  -  556,699  (48,841,995) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (1,405,445,265)  (197,077,163)  4,729,004  -  -  19,705,801  (1,578,087,623) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (47,675,390)  (1,547,835)  477,928  -  6,616,781  1,011,188  (41,117,328) 
ยำนพำหนะ (5,223,047)  (115,027)  644,999  -  -  118,834  (4,574,241) 

รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (1,581,251,238)  (226,210,266)  5,851,931  -  6,616,781  24,448,732  (1,770,544,060) 
งำนระหวำ่งก่อสร้ำงและเคร่ืองจกัร              
และอุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง 85,311,465  221,815,983  (1,161,000)  (71,893,069)  -  (14,390,581)  219,682,798 

 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ -  (117,845,444)  -  -  -  (5,167,416)  (123,012,860) 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 3,103,703,994            3,106,072,064 
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ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 
 งบกำรเงนิรวม 

 ยอดคงเหลอื   เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  โอนเข้ำ/  ผลจำก  ยอดคงเหลอื  
 ณ วนัที ่      (โอนออก)  กำรแปลงค่ำ  ณ วนัที ่

 1 มกรำคม 
2560 

       งบกำรเงนิของ
บริษัทย่อย 

 31 ธันวำคม2560 

         ในต่ำงประเทศ   
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน             
ท่ีดิน 30,000,000  -  (30,000,000)  -  -  - 
อำคำร 759,034,914  -  (175,390,433)  778,532  5,188,033  589,611,046 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 248,653,405  266,485   (120,994,110)  2,580,958  204,490  130,711,228 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3,611,144,705  15,529,781  (4,748,272)  214,106,961  (14,900,059)  3,821,133,116 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 52,551,928  794,729  (1,320)  235,876  (1,266,911)  52,314,302 
ยำนพำหนะ 6,859,251  -  (819,260)  -  (165,916)  5,874,075 

รวมรำคำทุน 4,708,244,203  16,590,995  (331,953,395)  217,702,327  (10,940,363)  4,599,643,767 
            

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม             
อำคำร (170,788,774)  (25,951,754)  114,204,078  -  (939,429)  (83,475,879) 
ส่วนปรับปรุงอำคำร (58,856,439)  (20,262,441)  39,854,474  -  (167,251)  (39,431,657) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (1,207,750,863)  (206,869,254)  3,692,059  -  5,482,793  (1,405,445,265) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (45,756,423)  (3,075,807)  990  -  1,155,850  (47,675,390) 
ยำนพำหนะ (5,931,704)  (198,581)  819,260  -  87,978  (5,223,047) 

รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (1,489,084,203)  (256,357,837)  158,570,861  -  5,619,941  (1,581,251,238) 
งำนระหวำ่งก่อสร้ำงและเคร่ืองจกัร            
และอุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง 238,541,591  75,969,953  -  (219,554,734)  (9,645,345)  85,311,465 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 3,457,701,591          3,103,703,994 

            
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี            

2561         บำท  226,210,266 

2560         บำท  256,357,837 
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ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลอื   เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  โอนเข้ำ/  โอนออกไป  ยอดคงเหลอื  

 ณ วนัที ่      (โอนออก)  สินทรัพย์  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม        ไม่หมุนเวยีน  31 ธันวำคม 
 2561        ทีถ่ือไว้เพือ่ขำย  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน             
ส่วนปรับปรุงอำคำร 107,949,272  4,578,760  -  10,069,785  -  122,597,817 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2,438,627,070  158,907,570  (3,173,542)  27,643,908  -  2,622,005,006 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 33,950,235  452,055  (476,958)  -  (6,616,922)  27,308,410 
ยำนพำหนะ 2,386,782  -  (645,000)  -  -  1,741,782 

รวมรำคำทุน 2,582,913,359  163,938,385  (4,295,500)  37,713,693  (6,616,922)  2,773,653,015 
            

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม             
ส่วนปรับปรุงอำคำร (23,838,930)  (7,095,066)  -  -  -  (30,933,996) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (678,250,251)  (153,106,289)      2,975,753  -  -  (828,380,787) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (32,510,937)  (391,707)  472,078  -  6,616,781  (25,813,785) 
ยำนพำหนะ (2,386,778)  -  644,999  -  -  (1,741,779) 

รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (736,986,896)  (160,593,062)  4,092,830  -  6,616,781  (886,870,347) 
งำนระหวำ่งก่อสร้ำง และเคร่ืองจกัร            
และอุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง 77,539,043  129,622,713  (1,161,000)  (37,713,693)  -  168,287,063 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 1,923,465,506          2,055,069,731 
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ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยอดคงเหลอื   เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  โอนเข้ำ/  ยอดคงเหลอื  
 ณ วนัที ่      (โอนออก)  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม        31 ธันวำคม 
 2560        2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน           
ท่ีดิน 30,000,000  -  (30,000,000)  -  - 
อำคำร 175,258,311  -  (175,258,311)  -  - 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 226,472,009  150,660  (120,994,110)  2,320,713  107,949,272 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2,560,455,019  7,778,359  (339,529,982)  209,923,674  2,438,627,070 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 33,706,710  106,510  (1,320)  138,335  33,950,235 
ยำนพำหนะ 2,386,782  -  -  -  2,386,782 

รวมรำคำทุน 3,028,278,831  8,035,529  (665,783,723)  212,382,722  2,582,913,359 
          

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม           
อำคำร (105,477,643)  (8,708,929)  114,186,572  -  - 
ส่วนปรับปรุงอำคำร (46,013,430)  (17,679,974)    39,854,474  -  (23,838,930) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (694,334,683)  (159,048,208)  175,132,640  -  (678,250,251) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (32,079,016)  (432,911)                990  -  (32,510,937) 
ยำนพำหนะ (2,386,778)  -  -  -  (2,386,778) 

รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (880,291,550)  (185,870,022)  329,174,676  -  (736,986,896) 
งำนระหวำ่งก่อสร้ำง และเคร่ืองจกัร          
และอุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง 233,555,950  56,365,815  -  (212,382,722)  77,539,043 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 2,381,543,231        1,923,465,506 

          
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี          

2561       บำท  160,593,062 

2560       บำท  185,870,022 

ต้นทุนกำรกู้ยืมของบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม  2560 จ ำนวน 0.72 ล้ำนบำท ได้บนัทึกเป็น
ตน้ทุนของสินทรัพยถ์ำวรในงบกำรเงิน (2561: ไม่มี) 

รำคำทุนของสินทรัพยถ์ำวรท่ีหักค่ำเส่ือมรำคำเต็มจ ำนวนแลว้แต่ยงัคงใช้งำนอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
และ 2560 ของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีจ ำนวนประมำณ 581.41 ลำ้นบำท และ 430.41 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
(บริษทั: 139.32 ลำ้นบำท และ 140.28 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

 

ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2561 บริษทัไดท้  ำสัญญำขำยสิทธิกำรเช่ำห้องชุดและเคร่ืองตกแต่งเป็นมูลค่ำ 95 
ลำ้นบำทกบับริษทัแห่งหน่ึง โดยจะมีกำรโอนกรรมสิทธ์ิในเดือนกุมภำพนัธ์ 2562 ดงันั้น ณ 31 ธนัวำคม 
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2561 บริษทัจึงโอนสิทธิกำรเช่ำห้องชุดดงักล่ำวไปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำย (ดูหมำย
เหตุขอ้ 7) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทั DSG (Malaysia) Sdn Bhd ไดจ้  ำนองเคร่ืองจกัรเป็นจ ำนวน 
41.58 ล้ำนริงกิตมำเลเซีย เพื่อค ้ ำประกันวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจำกสถำบันกำรเงิน (ดูหมำยเหตุข้อ 13  
และขอ้ 15) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ  2560 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็นจ ำนวนเงิน 6,190 ลำ้นรูเปียอินโดนีเซีย ไดใ้ช้
เป็นหลกัประกนัเพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุขอ้ 13 และขอ้ 15) 

ในปี 2561 บริษทัได้ประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพยถ์ำวรของบริษทั PT DSG Surya Mas Indonesia 
และบนัทึกผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเป็นจ ำนวน 117.85 ล้ำนบำท ในงบก ำไร
ขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

เม่ือวนัท่ี 2 ธันวำคม 2560 บริษัทได้ขำยเคร่ืองจักรซ่ึงมีมูลค่ำตำมบัญชีจ ำนวน 164.09 ล้ำนบำท ให้แก่            
บริษทั PT DSG Surya Mas Indonesia ในรำคำ 186.78 ลำ้นบำท โดยรำคำขำยดงักล่ำวเป็นรำคำท่ีประเมินโดย                 
ผูป้ระเมินอิสระ และเป็นผลให้บริษทับนัทึกรำยกำรก ำไรจำกกำรขำยจ ำนวน 22.69 ลำ้นบำท ในงบก ำไรขำดทุน
และก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวำคม 2560 บริษทัไดล้งนำมในสัญญำกำรขำยและกำรซ้ือท่ีดินและอำคำรส ำหรับกำรขำย
ท่ีดินและอำคำรจ ำนวน 325.66 ลำ้นบำท กบับริษทัอ่ืนแห่งหน่ึงและเช่ำกลบัคืนสินทรัพยจ์ำกผูซ้ื้อ บริษทั
จดัประเภทรำยกำรเป็นกำรขำยและกำรเช่ำกลบัคืน และจดัประเภทกำรเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน และ
เป็นผลให้บริษทับนัทึกรำยกำรก ำไรจำกกำรขำยจ ำนวน 168.33 ลำ้นบำท ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
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11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 งบกำรเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  โอนเข้ำ/  ผลจำกกำร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี       (โอนออก)  แปลงค่ำ  ณ วันท่ี  
 1 มกรำคม        งบกำรเงิน  31 ธันวำคม 
 2561        ต่ำงประเทศ  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน            
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 74,648,293  1,302,055  -  60,096  (984,727)  75,025,717 
ค่ำสิทธิในกำรอนุญำตให้ใชสิ้ทธิ            

และถ่ำยทอดเทคโนโลย ี 5,863,009  -  -  -  (183,076)  5,679,933 
รวมรำคำทุน 80,511,302  1,302,055  -  60,096  (1,167,803)  80,705,650 

            
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม            

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (70,334,137)  (2,823,080)  -  -  933,554  (72,223,663) 
ค่ำสิทธิในกำรอนุญำตให้ใชสิ้ทธิ            

และถ่ำยทอดเทคโนโลย ี (5,863,014)  -  -  -  183,076  (5,679,938) 
รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (76,197,151)  (2,823,080)  -  -  1,116,630  (77,903,601) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งติดตั้ง 196,914  -  -  (60,096)  53,948  190,766 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,511,065          2,992,815 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 งบกำรเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  โอนเข้ำ/  ผลจำกกำร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี       (โอนออก)  แปลงค่ำ  ณ วันท่ี  
 1 มกรำคม        งบกำรเงิน  31 ธันวำคม 
 2560        ต่ำงประเทศ  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน            
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 71,706,077  2,106,509  -  723,757  111,950  74,648,293 
ค่ำสิทธิในกำรอนุญำตให้ใชสิ้ทธิ            

และถ่ำยทอดเทคโนโลย ี 5,811,499  -  -  -  51,510  5,863,009 
รวมรำคำทุน 77,517,576  2,106,509  -  723,757  163,460  80,511,302 

            
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม            

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (61,965,089)  (8,201,068)  -  -  (167,980)  (70,334,137) 
ค่ำสิทธิในกำรอนุญำตให้ใชสิ้ทธิ            

และถ่ำยทอดเทคโนโลย ี (5,811,499)  -  -  -  (51,515)  (5,863,014) 
รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (67,776,588)  (8,201,068)  -  -  (219,495)  (76,197,151) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งติดตั้ง 195,184  215,470  -  1,128,650  (1,342,390)  196,914 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9,936,172          4,511,065 
            
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี            

2561         บำท  2,823,080 

2560         บำท  8,201,068   



 
 

97 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  โอนเข้ำ/  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที่       (โอนออก)  ณ วนัที่  
 1 มกรำคม        31 ธันวำคม 
 2561        2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 43,824,574  1,132,275  -  -  44,956,849 

รวมรำคำทุน 43,824,574  1,132,275  -  -  44,956,849 
          ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม          

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (41,888,226)  (1,121,863)  -  -  (43,010,089) 
รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (41,888,226)  (1,121,863)  -  -  (43,010,089) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,936,348        1,946,760 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  โอนเข้ำ/  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที่       (โอนออก)  ณ วนัที่  
 1 มกรำคม        31 ธันวำคม 
 2560        2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 41,804,306  2,020,268  -  -  43,824,574 

รวมรำคำทุน 41,804,306  2,020,268  -  -  43,824,574 
          ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม          

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (37,631,868)  (4,256,358)  -  -  (41,888,226) 
รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (37,631,868)  (4,256,358)  -  -  (41,888,226) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,172,438        1,936,348 
          ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี          

2561       บำท  1,121,863 

2560       บำท  4,256,358 

รำคำทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีตดัจ ำหน่ำยเต็มจ ำนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้ำนอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
และ 2560 ของบริษทัและบริษทัย่อยมีจ ำนวนประมำณ 67.44 ลำ้นบำท และ 60.68 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
(บริษทั : 41.67 ลำ้นบำท และ 40.60 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
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12. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 56,838,984  60,527,569  4,157,578  3,028,233 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีที่เกิดข้ึนส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 
31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

งบกำรเงินรวม 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 

หน่วย : บำท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี 

1 มกรำคม 
2561 

 หรือขำดทุน  ผลก ำไร 
จำกกำรประมำณ
กำรตำมหลัก 

 อัตรำผลต่ำงของ
แลกเปลี่ยนจำก 
กำรแปลงค่ำ 

 ณ วันท่ี 
31 ธันวำคม 

2561 
   

 

 คณิตศำสตร์
ประกันภัย - สุทธิ 

จำกภำษ ี

 งบกำรเงินของ 
บริษัทย่อย 

ในต่ำงประเทศ 

  

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:          
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 851,767  196,628  -  (27,829)  1,020,566 
ค่ำเผือ่ผลขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำ          

ของสินคำ้คงเหลือ 443,233  (362,668)  -  -  80,565 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 6,831,393  1,783,274  (2,960,835)  (380,042)  5,273,790 
ประมำณกำรหน้ีสินในกำรร้ือ กำรขนยำ้ย           

และกำรบูรณะสถำนท่ี 777,000  -  -  -  777,000 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์(1) 27,684  108,459  -  (2,979)  133,164 
ประมำณกำรหน้ีสินในกำรโฆษณำและ          

กำรส่งเสริมกำรขำย(1) 35,961,179  6,232,001  -  (1,244,373)  40,948,807 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน(1) (175,270)  113,509  -  3,261  (58,500) 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้(1) -  349,243  -  -  349,243 
สิทธิประโยชน์จำกเงินลงทุนในสินทรัพยถ์ำวร(2) 68,173,315  (3,794,835)  -  (2,074,471)  62,304,009 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์(2) (61,612,822)  (6,727,991)  -  2,020,153  (66,320,660) 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน(2) 1,312,187  1,652,762  -  (64,615)  2,900,334 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 7,937,903  1,681,914  -  (189,151)  9,430,666 

รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 60,527,569  1,232,296  (2,960,835)  (1,960,046)  56,838,984 

(1) เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของบริษทั Disposable Soft Goods (Malaysia) Sdn Bhd  
(2) เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของบริษทั DSG (Malaysia) Sdn Bhd  
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ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
หน่วย : บำท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี 

1 มกรำคม 
2560 

 หรือขำดทุน  ผลก ำไร 
จำกกำรประมำณ
กำรตำมหลัก 

 อัตรำผลต่ำงของ
แลกเปลี่ยนจำก 
กำรแปลงค่ำ 

 ณ วันท่ี 
31 ธันวำคม 

2560 
   

 

 คณิตศำสตร์
ประกันภัย - สุทธิ 

จำกภำษ ี

 งบกำรเงินของ 
บริษัทย่อย 

ในต่ำงประเทศ 

  

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:          
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 301,839  539,919  -  10,009  851,767 
ค่ำเผือ่ผลขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำ          

ของสินคำ้คงเหลือ 228,994  214,239  -  -  443,233 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 5,539,377  1,085,143  874,507  (667,634)  6,831,393 
ประมำณกำรหน้ีสินในกำรร้ือ กำรขนยำ้ย           

และกำรบูรณะสถำนท่ี 777,000  -  -  -  777,000 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์(1) (569,240)  593,902  -  3,022  27,684 
ประมำณกำรหน้ีสินในกำรโฆษณำและ          

กำรส่งเสริมกำรขำย(1) 28,224,807  7,385,869  -  350,503  35,961,179 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน(1) 569,594  (739,864)  -  (5,000)  (175,270) 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้(1) 160,435  (159,688)  -  (747)  - 
สิทธิประโยชน์จำกเงินลงทุนในสินทรัพยถ์ำวร(2) 67,574,348  -  -  598,967  68,173,315 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์(2) (47,381,343)  (13,609,652)  -  (621,827)  (61,612,822) 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน(2) 2,314,979  (1,008,357)  -  5,565  1,312,187 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 3,162,426  4,711,709  -  63,768  7,937,903 

รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 60,903,216  (986,780)  874,507  (263,374)  60,527,569 

(1) เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของบริษทั Disposable Soft Goods (Malaysia) Sdn Bhd  

 (2) เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของบริษทั DSG (Malaysia) Sdn Bhd  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 

หน่วย : บำท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี  หรือขำดทุน  ก ำไรขำดทุน  ณ วันท่ี 
 1 มกรำคม    เบ็ดเสร็จอื่น  31 ธันวำคม 
 2561      2561 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  133,392  -  133,392 
ค่ำเผือ่ผลขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ 443,233  (362,668)  -  80,565 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 589,476  714,295  (126,337)  1,177,434 
ประมำณกำรหน้ีสินในกำรร้ือ กำรขนยำ้ย         

และกำรบูรณะสถำนท่ี 777,000  -  -  777,000 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 1,218,524  770,663  -  1,989,187 

รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 3,028,233  1,255,682  (126,337)  4,157,578 
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ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
หน่วย : บำท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี  หรือขำดทุน  ก ำไรขำดทุน  ณ วันท่ี 
 1 มกรำคม    เบ็ดเสร็จอื่น  31 ธันวำคม 
 2560      2560 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ค่ำเผือ่ผลขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ 228,994  214,239  -  443,233 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 369,978  266,862  (47,364)  589,476 
ประมำณกำรหน้ีสินในกำรร้ือ กำรขนยำ้ย         

และกำรบูรณะสถำนท่ี 777,000  -  -  777,000 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 412,962  805,562  -  1,218,524 

รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 1,788,934  1,286,663  (47,364)  3,028,233 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีถูกรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 25,174,819  45,133,506  23,933,467  33,028,815 
รำยกำรปรับปรุงภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีรับรู้ในปีปัจจุบนั (1,232,296)  986,780  (1,255,682)  (1,286,663) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในปีปัจจุบนั 23,942,523  46,120,286  22,677,785  31,742,152 
 

ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน        
ภำษีเงินได ้- ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน (2,960,835)  874,507  (126,337)  (47,364) 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สำมำรถกระทบยอดกบัก ำไร
ทำงบญัชีได ้ดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้- ธุรกิจท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได ้ 545,749,650  508,284,271  545,749,650  508,284,271 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้- ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ       
  ยกเวน้ภำษีเงินได ้ (283,759,788)  (209,631,484)  (374,137,110)  161,154,181 
รวมก ำไรทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้(1) 261,989,862  298,652,787  171,612,540  669,438,452 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ดูรำยละเอียดดำ้นล่ำง(2)  20%  20% 
ภำษีเงินไดค้  ำนวณตำมอตัรำภำษี 41,616,801  43,196,372  22,457,735  32,230,836 
ผลกระทบของรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยทำงบญัชี ซ่ึงไม่สำมำรถใช ้        
 เป็นรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยทำงภำษีในปีปัจจุบนั (17,674,278)  2,923,914  220,050  (488,684) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดรั้บรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุน 23,942,523  46,120,286  22,677,785  31,742,152 

(1) ก ำไรทำงบญัชีรวมก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดเ้ป็นก ำไรซ่ึงก่อนรำยกำรตดับญัชีระหวำ่งบริษทัในกลุ่ม 

 (2) อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำร้อยละ 10 - 25 
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13. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลอื  ยอดคงเหลอื 
 2561  2560  2561  2560 

บริษทั ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั        
(มหำชน)        
- ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 350.00  350.00  350.00  350.00 
- สินเช่ือเพื่อกำรน ำเขำ้ 220.43  365.58  220.43  365.58 

Disposable Soft Goods (Malaysia) Sdn Bhd (1)        
- สินเช่ือเพื่อกำรน ำเขำ้ 46.59  32.22  -  - 

DSG (Malaysia) Sdn Bhd (2)        
- เงินเบิกเกินบญัชี 37.33  33.49  -  - 
- สินเช่ือเพื่อกำรน ำเขำ้ 118.81  80.67  -  - 

PT DSG Surya Mas Indonesia (3)        
- สินเช่ือเพื่อกำรน ำเขำ้ 131.89  284.50  -  - 

  905.05  1,146.46  570.43  715.58 

(1) บริษัท Disposable Soft Goods (Malaysia) Sdn Bhd. ได้ท  ำสัญญำกำรใช้วงเ งินกับสถำบันกำรเ งินส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจ 
ประกอบดว้ย วงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร และวงเงินสินเช่ือเพ่ือกำรน ำเขำ้ และบริษทัไดค้  ้ำประกนัสัญญำดงักล่ำวในวงเงิน 16.00 
ลำ้นริงกิตมำเลเซีย 

(2) บริษทั DSG (Malaysia) Sdn Bhd. ได้ท  ำสัญญำกำรใช้วงเงินสินเช่ือกับสถำบนักำรเงินส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจ ซ่ึงประกอบด้วย                  
วงเงินเบิกเกินบญัชี วงเงินสินเช่ือเพ่ือกำรน ำเข้ำ วงเงินสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ และวงเงินกู้ยืมระยะยำว                          
ซ่ึงวงเงินสินเช่ือค ้ำประกนัโดยบริษทัในวงเงิน 43.66 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ และ 10.5 ลำ้นริงกิตมำเลเซีย และบริษทั Disposable Soft 
Goods (Malaysia) Sdn Bhd. ไดค้  ้ำประกนัสญัญำดงักล่ำวเป็นวงเงิน 137.51 ลำ้นริงกิตมำเลเซีย และบริษทั DSG (Malaysia) Sdn Bhd. 
ได้ใช้สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและอำคำรเป็นจ ำนวนเงิน 112.21 ล้ำนริงกิตมำเลเซีย และใช้เคร่ืองจกัรเป็นจ ำนวนเงิน 41.58 ล้ำนริงกิต
มำเลเซียเป็นหลกัประกนักำรกูย้มืเงินจำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุขอ้ 9 ขอ้ 10 และขอ้ 15) 

(3) บริษทั PT DSG Surya Mas Indonesia ไดท้  ำสัญญำกำรใช้วงเงินสินเช่ือกบัสถำบนักำรเงินส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจ ซ่ึงประกอบด้วย 
วงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร วงเงินสินเช่ือเพ่ือกำรน ำเขำ้และวงเงินกู้ยืมระยะยำว โดยไดใ้ช้เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ สินคำ้คงเหลือและ
ลูกหน้ี จ  ำนวน 31,190 ลำ้นรูเปียอินโดนีเซีย และสแตนดบ์ำยแอล/ซี ซ่ึงออกโดยสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวน 4.5 ลำ้นดอลลำร์
สหรัฐเป็นหลกัประกนั และบริษทัไดค้  ้ำประกนัสญัญำดงักล่ำวจ ำนวน 10.9 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ ในปี 2561 บริษทั PT DSG Surya Mas 
Indonesia ไดท้  ำกำรยกเลิกหลกัประกนัจำกและสแตนด์บำยแอล/ซี ซ่ึงออกโดยสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวน 4.5 ลำ้นดอลลำร์
สหรัฐ (ดูหมำยเหตุขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 10 ขอ้ 15 และขอ้ 27.1)  

สัญญำเงินกูข้ำ้งตน้บำงสัญญำไดร้ะบุขอ้ปฏิบติับำงประกำร เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนของหน้ีสินสุทธิต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีคืน (ดูหมำยเหตุขอ้ 15) 
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14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวยีนอืน่ 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

 2561  2560  2561  2560 
เจำ้หน้ีกำรคำ้   787,621,856  761,144,723  574,931,465  428,918,324 
เจำ้หน้ีอ่ืน 138,930,614  67,950,894  128,165,316  59,871,375 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยถ์ำวร 35,618,157  63,671,260  32,842,752  58,245,027 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 825,214,766  868,648,847  489,997,100  458,148,143 

 1,787,385,393  1,761,415,724  1,225,936,633  1,005,182,869 

15. เงินกู้ยมืระยะยำว 
เงินกูย้มืระยะยำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

 

หน่วย : พนับำท 
 อัตรำดอกเบี้ย งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ร้อยละต่อปี 2561  2560  2561  2560 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน         
บริษทั ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)         
- ก ำหนดช ำระคืนตั้งแต่เดือนมกรำคม 2558 ถึง         
  ธนัวำคม 2562 ผอ่นช ำระเดือนละ 4.15 ลำ้นบำท 4.15 - 4.35 -  100,600  -  100,600 
- ก ำหนดช ำระคืนตั้งแต่เดือนตุลำคม 2558 ถึง ดอกเบ้ียไทยบำทฟิกซ์        
  กนัยำยน 2563 ผอ่นช ำระเดือนละ 8.34 ลำ้นบำท 6 เดือน + 1.90 -  143,160  -  143,160 
- ก ำหนดช ำระคืนตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2560 ถึง ดอกเบ้ียไทยบำทฟิกซ์        
  พฤษภำคม 2565 ผอ่นช ำระเดือนละ 15.00 ลำ้นบำท 6 เดือน + 2.45 615,000  795,000  615,000  795,000 
- ก ำหนดช ำระคืนตั้งแต่เดือนมีนำคม 2561 ถึง ดอกเบ้ียไทยบำทฟิกซ์        
  มกรำคม 2566 ผอ่นช ำระเดือนละ 7.50 ลำ้นบำท 6 เดือน + 2.45 375,000  -  375,000  - 

DSG (Malaysia) Sdn Bhd         
- ก ำหนดช ำระคืนตั้งแต่เดือนตุลำคม 2556         
ถึงกนัยำยน 2561 ผอ่นช ำระเดือนละ 0.12 ลำ้น         
ริงกิตมำเลเซีย และตั้งแต่เดือนตุลำคม 2561          
ถึงเดือนกนัยำยน 2564 ผอ่นช ำระ เดือนละ 0.22         
ลำ้นริงกิตมำเลเซีย(1) BLR - 2.3 53,633  66,379  -  - 

- ก ำหนดช ำระคืนตั้งแต่เดือนมกรำคม 2557 ถึง ธนัวำคม 2561         
   ผอ่นช ำระเดือนละ  0.32 ลำ้นริงกิตมำเลเซีย และตั้งแต่เดือน          
มกรำคม  2562 ถึงเดือนธนัวำคม 2564 ผอ่นช ำระ เดือนละ         
1.03 ลำ้นริงกิตมำเลเซีย(1) BLR - 2.3 275,157  299,981  -  - 

- ก ำหนดช ำระคืนตั้งแต่เดือนเมษำยน 2559         
ถึงมีนำคม 2564 ผอ่นช ำระเดือนละ 0.16 ลำ้น         

   ริงกิตมำเลเซีย และตั้งแต่เดือนเมษำยน 2564         
ถึงเดือนมกรำคม 2566 ผอ่นช ำระ เดือนละ 0.62         
ลำ้นริงกิตมำเลเซีย(1) BLR - 2.0 121,936   134,346  -  - 

- ก ำหนดช ำระคืนตั้งแต่เดือนมกรำคม 2557         
ถึงธนัวำคม 2561 ผอ่นช ำระเดือนละ 0.48 ลำ้น         
ริงกิตมำเลเซีย(1) COF + 1.5 -  7,063  -  - 

หน่วย : พนับำท 
 อัตรำดอกเบี้ย งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ร้อยละต่อปี 2561  2560  2561  2560 

PT DSG Surya Mas Indonesia         
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- ก ำหนดช ำระคืนตั้งแต่เดือนธนัวำคม 2556 ถึง         
เดือนพฤศจิกำยน 2561 ผอ่นช ำระเดือนละ         
0.04 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ(2) BLR - 5.5 -  17,051  -  - 

  1,440,726  1,563,580  990,000  1,038,760 

         
ระยะเวลำในกำรจ่ำยช ำระคืน         

ภำยใน 1 ปี  386,066  393,140  270,000  329,880 
มำกกวำ่ 1 ปี  1,054,660  1,170,440  720,000  708,880 

รวม  1,440,726  1,563,580  990,000  1,038,760 

BLR -  อตัรำดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นต ่ำ (Base Lending Rate) 
COF -  ตน้ทุนทำงกำรเงิน (Cost of Funds) 

(1) บริษทั DSG (Malaysia) Sdn Bhd. ไดท้ ำสัญญำกำรใชว้งเงินสินเช่ือกบัสถำบนักำรเงินส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจ ซ่ึงประกอบดว้ย วงเงินเบิกเกิน
บญัชี วงเงินสินเช่ือเพื่อกำรน ำเขำ้และวงเงินสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ และวงเงินกูย้ืมระยะยำว ซ่ึงวงเงินสินเช่ือค ้ำประกนัโดย
บริษทัและบริษทั Disposable Soft Goods (Malaysia) Sdn Bhd. ในวงเงิน 43.66 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ และ 137.51 ลำ้นริงกิตมำเลเซียตำมล ำดบั และ
บริษทั DSG (Malaysia) Sdn Bhd. ไดใ้ชสิ้ทธิกำรเช่ำท่ีดิน และอำคำรเป็นจ ำนวนเงิน 112.21 ลำ้นริงกิตมำเลเซีย และใชเ้คร่ืองจกัรเป็นจ ำนวนเงิน 
41.58 ลำ้นริงกิตมำเลเซียเป็นหลกัประกนักำรกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุขอ้ 9 ขอ้ 10 และขอ้ 13) 

(2) บริษทั PT DSG Surya Mas Indonesiaไดใ้ชเ้คร่ืองจกัร อุปกรณ์ สินคำ้คงเหลือ ลูกหน้ี และสแตนดบ์ำยแอล/ซี ท่ีออกโดยสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง                        
เป็นหลกัประกนัในกำรกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงิน บริษทัไดอ้อกหนงัสือค ้ำประกนัเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือดงักล่ำว (ดูหมำยเหตุขอ้ 13) 

สัญญำเงินกูข้ำ้งตน้บำงสัญญำไดร้ะบุขอ้ปฏิบติับำงประกำร เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนของหน้ีสินสุทธิต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีคืน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัไม่สำมำรถรักษำอตัรำส่วนทำงกำรเงินไดต้ำมเง่ือนไขท่ีตกลงกนัใน
สัญญำเงินกู้ยืมโดยเงินกู้ดงักล่ำวมียอดคงเหลือจ ำนวน 100.60 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำมสถำนกำรณ์
ดังกล่ำวได้รับผลกระทบทำงลบมำจำกสภำวะทำงเศรษฐกิจของอุตสำหกรรมหลักของบริษัทใน
ช่วงเวลำ 12 เดือนท่ีผำ่นมำ และพื้นฐำนทำงธุรกิจท่ีแขง็แรงของบริษทัจะท ำให้บริษทัมีควำมสำมำรถใน
กำรช ำระคืนเงินกูย้ืมและมีอตัรำส่วนทำงกำรเงินตำมเง่ือนไขท่ีตกลงไวใ้นอนำคตอนัใกล ้บริษทัได้
ร่วมมือกับธนำคำรอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนและเพื่อให้บรรลุเง่ือนไขตำม
ขอ้ก ำหนดในสัญญำเงินกู ้ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวำคม 2560 บริษทัไดรั้บหนงัสือผ่อนปรนเง่ือนไขกำร
ไม่สำมำรถรักษำอตัรำส่วนทำงกำรเงินจำกสถำบนักำรเงินในประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงมีเงินกูย้ืมคงเหลือ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 จ  ำนวน 100.60 ลำ้นบำท  

เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวำคม 2560 วนัท่ี 27 ธนัวำคม 2560 และวนัท่ี 28 ธนัวำคม 2560 บริษทัไดรั้บหนงัสือผอ่นปรน
เงื่อนไขซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบักำรขำยสินทรัพยแ์ละกำรก่อภำระผกูพนัตำมที่ระบุในสัญญำกำรให้สินเช่ือ
หรือสัญญำเงินกูโ้ดยอนุญำตให้บริษทัให้บริษทัสำมำรถขำยที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงให้กบับริษทัท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (ดูหมำยเหตุขอ้ 10)  

16. ผลประโยชน์พนักงำน 
16.1 ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 
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บริษทัประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชนพ์นกังำน ซ่ึงประกอบดว้ยผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำน เม่ือเกษียณอำยุตำมข้อบงัคบักำรท ำงำนของบริษทัและตำมกฎเกณฑ์ของ
พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน  

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวำคม 2561 สภำนิติบญัญติัแห่งชำติได้มีมติผ่ำนร่ำงพระรำชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงำนฉบับใหม่  ซ่ึงกฎหมำยดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงรอประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำ 
พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัใหม่น้ีก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง 
ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจำ้ง
อตัรำล่ำสุด 400 วนัสุดทำ้ย กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำร
ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกผลกระทบจำก
กำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวโดยรับรู้ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรเป็น
ค่ำใชจ่้ำยทนัทีในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของงวดท่ีกฎหมำยดงักล่ำวมีผล
บงัคบัใช ้

จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับประมำณกำรหน้ีสินไม่
หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
และ 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 12,280,459  10,350,903  5,827,177  5,092,630 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,076,457  2,062,616  537,856  550,774 
ตน้ทุนค่ำบริกำรในอดีต 5,397,407  -  4,941,941  - 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน ์ (2,906,160)  -  1,052,205  - 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
  - ก่อนภำษีเงินได ้

 
(17,509,090) 

  
429,096 

  
(3,041,464) 

  
(1,694,845) 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน
หลงัออกจำกงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

มูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ        
ผลประโยชนพ์นกังำนหลงัออกจำกงำนตน้ปี 55,057,171  48,310,155  21,093,616  18,378,922 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 12,280,459  10,350,903  5,827,177  5,092,630 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,076,457  2,062,616  537,856  550,774 
ตน้ทุนค่ำบริกำรในอดีต 5,397,407  -  4,941,941  - 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน ์ (2,906,160)  -  1,052,205  - 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั        

ก่อนภำษีเงินได ้ (17,509,090)  429,096  (3,041,464)  (1,694,845) 
จ่ำยจริงระหวำ่งปี (6,776,612)  (3,932,594)  (2,065,397)  (1,233,865) 
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ผลจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศ (1,596,739)  (2,163,005)  -  - 
มูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ         
ผลประโยชนพ์นกังำนหลงัออกจำกงำนปลำยปี 46,022,893  55,057,171  28,345,934  21,093,616 

ขอ้สมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีส ำคญัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำน ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 อตัรำคดิลด อตัรำกำรเพิม่ขึน้ 
ของเงนิเดอืน 

อตัรำกำรลำออก 
 

อำยุเกษยีณ 

บริษทั ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่แนล  
 (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 

 
ร้อยละ 2.90 

 
ร้อยละ 5 

 
ร้อยละ 0-19 

 
60  ปี 

บริษทั ดีเอสจี แมเนจเมน้ท ์เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จ  ำกดั 

 
ร้อยละ 3.16 

 
ร้อยละ 5 

 
ร้อยละ 0-33 

 
60  ปี 

บริษทั PT DSG Surya Mas Indonesia ร้อยละ 8.6 ร้อยละ 7.5 ร้อยละ 0-1 55  ปี 
บริษทั PT DSG Surya Mas Trading 

Indonesia 
 

ร้อยละ 8.6 
 

ร้อยละ 7.5 
 

ร้อยละ 0-1 
 

55  ปี 

   



 
 

106 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 อตัรำคดิลด อตัรำกำรเพิม่ขึน้ 
ของเงนิเดอืน 

อตัรำกำรลำออก 
 

อำยุเกษยีณ 

บริษทั ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่แนล  
 (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 

 
ร้อยละ 2.55  

 
ร้อยละ 5  

 
ร้อยละ 0 - 20  

 
60  ปี 

บริษทั ดีเอสจี แมเนจเมน้ท ์เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จ  ำกดั 

 
ร้อยละ 2.10   

 
ร้อยละ 5   

 
ร้อยละ 0 - 25  

 
60  ปี 

บริษทั PT DSG Surya Mas Indonesia ร้อยละ 7.6 ร้อยละ 10 ร้อยละ 0 - 1 55  ปี 
บริษทั PT DSG Surya Mas Trading 

Indonesia 
 

ร้อยละ 7.6 
 

ร้อยละ 10 
 

ร้อยละ 0 - 1 
 

55  ปี 

บริษทัย่อยในประเทศมำเลเซียและสิงคโปร์ไม่มีกำรประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ
ผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำน เน่ืองจำกในประเทศมำเลเซียไม่มีขอ้ก ำหนดดงักล่ำว
และบริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์ มีพนกังำนเพียงสองคน 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั
ขำ้งตน้ ซ่ึงมีผลกระทบเพิ่มข้ึน (ลดลง) ต่อมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส ำหรับ
ผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 
อตัรำคิดลด        
อตัรำคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 3.96  3.51  3.65  2.75 
อตัรำคิดลด - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (3.34)  (2.94)  (3.08)  (2.31) 
        

อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน        
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (3.25)  (2.86)  (2.99)  (2.25) 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 3.77  3.34  3.47  2.61 
        

อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน        
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน - ลดลงร้อยละ 1 1.65  1.56  1.50  1.15 
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (3.61)  (3.15)  (3.32)  (2.48) 
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16.2 กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึน โดยหกัจำกเงินเดือนพนกังำนส่วนหน่ึงและบริษทัจ่ำย
สมทบอีกส่วนหน่ึง กองทุนดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ตำมพระรำชบญัญติั
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 แลว้ในเดือนมกรำคม 2547 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เงินสมทบของบริษทัซ่ึงบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำย             
มีจ ำนวน 5.37 ลำ้นบำท และ 6.93 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

17. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอืน่ 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ประมำณกำรหน้ีสินในกำรร้ือ กำรขนยำ้ย        
และกำรบูรณะสถำนท่ี 12,685,000  6,285,000  12,685,000  6,285,000 
ประมำณกำรผลประโยชน์พนกังำนโครงกำร        
ค่ำตอบแทนตำมผลงำน – ครบก ำหนดเกิน 1 ปี (1)  25,168,215  21,011,597  12,422,020  13,914,548 

 37,853,215  27,296,597  25,107,020  20,199,548 

(1) เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัไดอ้นุมติัโครงกำรรักษำบุคลำกรไวก้บับริษทัในระยะยำว หรือโปรแกรมกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำม
ผลงำน ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 เป็นระยะเวลำ 3 ปี โปรแกรมน้ีจะถูกน ำมำใชส้ ำหรับระดบัผูบ้ริหำรและพนกังำนบำงส่วน และเป็นส่วนหน่ึง
ของโปรแกรมกำรเกบ็รักษำบุคคลำกรในระยะยำว 

18. ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้นสำมัญซ้ือคืน 
จำกมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 5/2551 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยำยน 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรมีมติ
อนุมติัให้บริษทัซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัคืน และก ำหนดซ้ือหุ้นคืนตั้งแต่วนัท่ี 8 ตุลำคม 2551 ถึงวนัท่ี 7 เมษำยน 
2552 กำรซ้ือหุน้คืนดงักล่ำวมีวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ในกำรบริหำรกำรเงินและสภำพคล่องส่วนเกิน 

ในปี 2551 และ 2552 บริษทัไดด้ ำเนินกำรซ้ือหุ้นสำมญัจ ำนวน 10,254,000 หุ้น คิดเป็นอตัรำร้อยละ 3.42 
ของจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกและช ำระแลว้ในปีดงักล่ำว โดยมีตน้ทุนกำรซ้ือจ ำนวนประมำณ 30.34 ลำ้นบำท 
และในระหวำ่งปี 2553 และ 2554 บริษทัไดจ้  ำหน่ำยหุน้ท่ีซ้ือคืนทั้งหมดในรำคำ 101.93 ลำ้นบำท ท ำใหบ้ริษทั
มีส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญัซ้ือคืนรวมเป็นจ ำนวนเงิน 71.59 ลำ้นบำท 

19. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิ
ประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละหำ้ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหกัดว้ยยอดเงินขำดทุนสะสม
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ยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนและทุนส ำรองน้ีจะน ำมำ
จดัสรรปันผลไม่ได ้

20. กำรจัดกำรส่วนทุน 
วตัถุประสงคข์องบริษทัในกำรจดักำรทุน 
- รักษำควำมสำมำรถของกิจกำรในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เพื่อท่ีบริษทัจะสำมำรถให้ผลตอบแทน

แก่ผูถื้อหุน้และผลประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ต่อไป  
- เพื่อให้ผลตอบแทนท่ีเหมำะสมแก่ผูถื้อหุ้น โดยก ำหนดรำคำสินคำ้เพื่อให้บริษทัไดรั้บผลประโยชน์

อยำ่งเหมำะสมและเป็นไปตำมสภำวะตลำด 

ฝ่ำยบริหำรไดก้ ำหนดกลยทุธ์ต่ำงๆ เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัใหมี้ประสิทธิภำพมำกข้ึน และมี
ผลประกอบกำรท่ีดีข้ึนและฐำนะกำรเงินท่ีแข็งแกร่งยิ่งข้ึน รวมทั้งกำรก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล       
และกำรบริหำรเงินทุนเพื่อกำรด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนและตน้ทุนทำงกำรเงินของทุนท่ีเหมำะสม 

21. รำยกำรกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยกำรและควำมสัมพนัธ์อยำ่งมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันั้น งบกำรเงินน้ี
อำจไม่แสดงถึงเง่ือนไขท่ีอำจมีอยูห่รือผลกำรด ำเนินงำนซ่ึงอำจเกิดข้ึนในกรณีท่ีบริษทัและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ไดด้ ำเนินงำนโดยปรำศจำกควำมสัมพนัธ์กนัดงักล่ำว 

รำยกำรคำ้ของบริษทัและบริษทัย่อยได้รวมรำยกำรท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนั 
โดยกำรถือหุ้นหรือกำรมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมกำรบำงส่วนร่วมกัน ดงันั้นงบกำรเงินน้ีจึงแสดงถึงผลของ
รำยกำรเหล่ำน้ีตำมท่ีไดพ้ิจำรณำร่วมกนัระหวำ่งบริษทั โดยรำคำขำยให้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยทัว่ไปจะ
มีก ำไรขั้นตน้ต ่ำกวำ่รำคำขำยให้แก่บุคคลภำยนอก เน่ืองจำกสินคำ้จะถูกขำยต่อให้แก่ลูกคำ้อีกทอดหน่ึง
และมีเง่ือนไขกำรช ำระเงินแตกต่ำงกนัในแต่ละบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัระหวำ่ง 30 - 180 วนัซ่ึงโดยเฉล่ีย
จะยำวกวำ่เง่ือนไขกำรช ำระเงินจำกบุคคลภำยนอก นอกจำกน้ีบริษทัใหญ่ล ำดบัสูงสุดไดเ้ป็นผูต้กลงรำคำของ
วตัถุดิบบำงประเภทใหแ้ก่บริษทัและบริษทัยอ่ย 
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21.1 ยอดคงเหลือท่ีส ำคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส ำคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2561  2560  2561  2560 

ลูกหนีก้ำรค้ำ         
Disposable Soft Goods Ltd. บริษทัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง(6) -  2,486,472  -  2,486,472 
Disposable Soft Goods (Zhong Shan) Ltd. บริษทัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง(6) -  34,553,401  -  34,553,401 
Disposable Soft Goods (Malaysia) Sdn Bhd บริษทัยอ่ย -  -  22,996,932  10,273,313 
Disposable Soft Goods (S) Pte Ltd. บริษทัยอ่ย -  -  -  982,958 
DSG (Malaysia) Sdn Bhd บริษทัยอ่ย -  -  -  655,783 
PT DSG Surya Mas Indonesia บริษทัยอ่ย -  -  116,776,811  149,852,827 
  -  37,039,873  139,773,743  198,804,754 

ลูกหนีอ้ืน่          
DSG International Limited บริษทัใหญ่ล ำดบัสูงสุด(6) -  185,740  -  185,740 
Disposable Soft Goods (Zhong Shan) Ltd. บริษทัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง(6) -  138,398  -  138,398 
DSG Technology Holding Limited บริษทัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง(6) -  5,412,576  -  5,412,576 
DSG Cayman Ltd. ผูถื้อหุน้ใหญ่ -  811,330  -  811,330 
DSG (Malaysia) Sdn Bhd บริษทัยอ่ย -  -  662,089  436,920 
Disposable Soft Goods (Malaysia) Sdn Bhd บริษทัยอ่ย -  -  76,624  - 
บริษทั ดีเอสจี แมเนจเมน้ท ์เซอร์วิสเซส  
 (ประเทศไทย) จ ำกดั 

 
บริษทัยอ่ย 

 
- 

  
- 

  
212,666 

  
- 

PT DSG Surya Mas Indonesia บริษทัยอ่ย -  -  162,335,192  295,211,665 
  -  6,548,044  163,286,571  302,196,629 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย         
Disposable Soft Goods (Malaysia) Sdn Bhd บริษทัยอ่ย -  -  4,826,516  4,826,516 
DSG (Malaysia) Sdn Bhd บริษทัยอ่ย -  -  73,968,141  73,968,141 
PT DSG Surya Mas Indonesia บริษทัยอ่ย -  -  634,431,908  148,006,123 
Disposable Soft Goods (S) Pte Ltd. บริษทัยอ่ย -  -  14,020,259  14,020,259 
บริษทั ดีเอสจี แมเนจเมน้ท ์เซอร์วิสเซส          

(ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  9,999,985  9,999,985 
PT DSG Surya Mas Trading Indonesia บริษทัยอ่ย -  -  6,342,030  6,342,030 
  -  -  743,588,839  257,163,054 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนใน         

-  PT DSG Surya Mas Indonesia บริษทัยอ่ย -  -  (634,431,908)  (148,006,123) 
  -  -  109,156,931  109,156,931 
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หน่วย : บำท 
 ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2561  2560  2561  2560 
เงนิให้กู้ยมืแก่บริษัทย่อย         

PT DSG Surya Mas Indonesia         
- จ ำนวนเงิน 57.39 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 
 (2559 : 39.40 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ) 

        

อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.5 ต่อปีครบก ำหนด         
ช ำระภำยในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2569 บริษทัยอ่ย -  -  1,852,974,308  1,281,063,368 

DSG (Malaysia) Sdn Bhd         
- จ ำนวนเงิน 60 ลำ้นบำท         

อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.5 ต่อปีครบก ำหนด         
ช ำระในเดือนธนัวำคม 2561 บริษทัยอ่ย -  -  -  60,000,000 

  -  -  1,852,974,308  1,341,063,368 
หกั  เงินใหกู้ย้ืมท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี  -  -  (32,284,800)  (60,000,000) 

  -  -  1,820,689,508  1,281,063,368 

 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

        

DSG (Malaysia) Sdn Bhd บริษทัยอ่ย -  -  2,335,774  11,157,760 
  -  -  2,335,774  11,157,760 

 
เจ้ำหนีอ้ืน่ 

        

DSG International Limited บริษทัใหญ่ล ำดบัสูงสุด(6) -  1,080,002  -  18,429 
Disposable Soft Goods Ltd. บริษทัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง(6) -  16,744  -  - 
DSG Technology Holdings Limited บริษทัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง(6) -  196,939  -  - 
Disposable Soft Goods (UK) Plc บริษทัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง(6) -  98,677  -  - 
DSG (Malaysia) Sdn Bhd บริษทัยอ่ย -  -  1,524,220  541,303 
Disposable Soft Goods (Malaysia) Sdn Bhd บริษทัยอ่ย -  -  2,115,560  14,919 
Disposable Soft Goods (S) Pte Ltd บริษทัยอ่ย -  -  3,526,805  2,639,750 
DSG Investment (IP) Limited บริษทัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 82,986,589  40,051,709  63,529,517  26,506,501 
บริษทั ดีเอสจี แมเนจเมน้ท ์เซอร์วิสเซส          

(ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  1,525,189  3,643,650 
  82,986,589  41,444,071  72,221,291  33,364,552 

ลูกหน้ีและเจำ้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัไม่มีกำรคิดดอกเบ้ียและมีระยะเวลำในกำรช ำระคืนระหวำ่ง 30 - 180 วนั 
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ยอดเคล่ือนไหวของรำยกำรกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งปี 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
งบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  จ่ำยคนื/  ผลต่ำงจำกกำร  โอนไปเป็น  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที ่    รับคนื  แปลงค่ำ  บริษัทอืน่  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม      งบกำรเงนิ    31 ธันวำคม 
 2561      ของบริษัทย่อย    2561 
       ในต่ำงประเทศ     
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

ลูกหนีอ้ืน่             
DSG International Limited 185,740  -  -  (1,589)  (184,151)  - 
DSG Technology Holding Limited 5,412,576  -  -  -  (5,412,576)  - 
DSG Cayman Ltd. 811,330  -  (824,869)  13,539  -  - 
Disposable Soft Goods (Zhong Shan) Ltd. 138,398  -  -  (1,184)  (137,214)  - 

 6,548,044  -  (824,869)  10,766  (5,733,941)  - 
เจ้ำหนีอ้ืน่             

DSG International Limited 1,080,002  1,241,510  (1,348,123)  (28,632)  (944,757)  - 
Disposable Soft Goods Ltd. 16,744  -  -  (523)  (16,221)  - 
DSG Technology Holdings Limited 196,939  -  -  (6,150)  (190,789)  - 
DSG Investment (IP) Limited 40,051,709  152,131,759  (109,316,681)  119,802  -  82,986,589 
DSG Cayman Ltd. -  86,214  (86,214)  -  -  - 
Disposable Soft Goods (UK) Plc 98,677  -  - - (7,094)  (91,583)  - 

 41,444,071  153,459,483  (110,751,018)  77,403  (1,243,350)  82,986,589 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  จ่ำยคนื/  ผลต่ำงจำกกำร  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที่    รับคนื  แปลงค่ำ  ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม      งบกำรเงนิ  31 ธันวำคม 
 2560      ของบริษทัย่อย  2560 
       ในต่ำงประเทศ   
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
ลูกหนีอ้ืน่           

DSG International Limited 273,703  -  (69,173)  (18,790)  185,740 
DSG Technology Holding Limited 5,436,225  -  (23,369)  (280)  5,412,576 
DSG Cayman Ltd. -  824,869  -  (13,539)  811,330 
Disposable Soft Goods (Zhong Shan) Ltd. 84,197  193,504  (124,886)  (14,417)  138,398 

 5,794,125  1,018,373  (217,428)  (47,026)  6,548,044 
เจ้ำหนีอ้ืน่           

DSG International Limited 33,325,712  180,516,225  (212,321,163)  (440,772)  1,080,002 
Disposable Soft Goods Ltd. 15,802  183,616  (182,668)  (6)  16,744 
Disposable Soft Goods (Zhong Shan) Ltd. 93,360  -  (88,866)  (4,494)  - 
DSG Technology Holdings Limited 15,242,964  125,881,863  (140,890,324)  (37,564)  196,939 
DSG Investment (IP) Limited -  40,242,624  -  (190,915)  40,051,709 
Disposable Soft Goods (UK) Plc 7,621,029  12,346,881  (20,748,486)  879,253  98,677 

 56,298,867  359,171,209  (374,231,507)  205,502  41,444,071 
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งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  จ่ำยคนื/  ก ำไร/ขำดทุน  โอนไปเป็น  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที ่    รับคนื  จำกอตัรำ  บริษัทอืน่  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม      แลกเปลีย่น    31 ธันวำคม 
 2561          2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

ลูกหนีอ้ืน่             
DSG International Limited 185,740  -  -  (1,589)  (184,151)  - 
Disposable Soft Goods (Zhong Shan) Ltd. 138,399  -  -  (1,184)  (137,215)  - 
DSG Technology Holdings Limited 5,412,576  -  -  -  (5,412,576)  - 
Disposable Soft Goods (Malaysia) Shd Bhd -  654,931  (577,891)  (416)  -  76,624 
DSG (Malaysia) Sdn Bhd 436,919  4,916,328  (4,691,158)  -  -  662,089 
PT DSG Surya Mas Indonesia 295,211,665  129,641,376  (264,188,818)  1,670,969  -  162,335,192 
บริษทั ดีเอสจี แมเนจเมน้ท ์เซอร์วิสเซส            
   (ประเทศไทย) จ ำกดั -  1,682,186  (1,469,520)  -  -  212,666 
DSG Cayman Ltd. 811,330  -  (824,869)  13,539  -  - 

 302,196,629  136,894,821  (271,752,256)  1,681,319  (5,733,942)  163,286,571 

            
เงนิให้กู้ยมืแก่บริษัทย่อย             

PT DSG Surya Mas Indonesia 1,281,063,368  667,578,650  (73,539,401)  (22,128,309)  -  1,852,974,308 
DSG (Malaysia) Sdn Bhd 60,000,000  15,000,000  (75,000,000)  -  -  - 
 1,341,063,368  682,578,650  (148,539,401)  (22,128,309)  -  1,852,974,308 

            
เจ้ำหนีอ้ืน่             

DSG International Limited 18,429  95,311  (113,740)  -  -  - 
DSG (Malaysia) Sdn Bhd 541,303  3,772,669  (2,776,274)  (13,478)  -  1,524,220 
Disposable Soft Goods (S) Pte Ltd 2,639,750  12,224,978  (11,324,872)  (13,051)  -  3,526,805 
Disposable Soft Goods (Malaysia) Shd Bhd 14,919  2,142,470  (15,130)  (26,699)  -  2,115,560 
DSG Investment (IP) Limited 26,506,501  106,648,717  (69,625,701)  -  -  63,529,517 
บริษทั ดีเอสจี แมเนจเมน้ท ์เซอร์วิสเซส 
   (ประเทศไทย) จ ำกดั 

 
3,643,650 

  
48,476,637 

  
(50,595,098) 

  
- 

  
- 

  
1,525,189 

 33,364,552  173,360,782  (134,450,815)  (53,228)  -  72,221,291 
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งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  จ่ำยคนื/  ก ำไร/ขำดทุน  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที่    รับคนื  จำกอตัรำ  ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม      แลกเปลีย่น  31 ธันวำคม 
 2560        2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

ลูกหนีอ้ืน่           
DSG International Limited 203,701  -  -  (17,961)  185,740 
Disposable Soft Goods (Zhong Shan) Ltd. 45,162  193,504  (93,011)  (7,256)  138,399 
Disposable Soft Goods (Malaysia) Shd Bhd -  21,400  (21,400)  -  - 
DSG (Malaysia) Sdn Bhd 984,115  4,503,014  (5,045,528)  (4,681)  436,920 
PT DSG Surya Mas Indonesia 81,181,892  249,010,138  (26,632,158)  (8,348,207)  295,211,665 
DSG Technology Holdings Limited 5,412,576  -  -  -  5,412,576 
DSG Cayman Ltd. -  824,869  -  (13,539)  811,330 

 87,827,446  254,552,925  (31,792,097)  (8,391,644)  302,196,630 

          
เงนิให้กู้ยมืแก่บริษทัย่อย           

PT DSG Surya Mas Indonesia 944,945,180  435,810,500  -  (99,692,312)  1,281,063,368 
DSG (Malaysia) Sdn Bhd 25,000,000  85,000,000  (50,000,000)  -  60,000,000 
 969,945,180  520,810,500  (50,000,000)  (99,692,312)  1,341,063,368 

          
เจ้ำหนีอ้ืน่           

DSG International Limited 16,684,841  132,768,315  (149,434,727)  -  18,429 
DSG Technology Holdings Limited 12,458,388  116,645,684  (129,104,072)  -  - 
DSG (Malaysia) Sdn Bhd 879,517  3,483,168  (3,809,163) ( (12,219)  541,303 
Disposable Soft Goods (S) Pte Ltd 1,808,024  7,480,931  (6,646,706)  (2,499)  2,639,750 
Disposable Soft Goods (Malaysia) Shd Bhd -  34,236  (19,105)  (212)  14,919 
DSG Investment (IP) Limited -  26,506,501  -  -  26,506,501 
บริษทั ดีเอสจี แมเนจเมน้ท ์เซอร์วิสเซส          
   (ประเทศไทย) จ  ำกดั 3,296,728   44,494,559  (44,147,637)  -  3,643,650 

 35,127,498  331,413,394  (333,161,410)  (14,930)  33,364,552 
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21.2 รำยกำรกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส ำคญัท่ีเกิดข้ึนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 
2560 ประกอบดว้ย 

 ควำมสัมพนัธ์ นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   2561  2560  2561  2560 

   บำท  บำท  บำท  บำท 
รำยได้          

- รำยไดจ้ำกกำรขำย           
Disposable Soft Goods Ltd. บริษทัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง(6) รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม 6,018,218  5,615,871  6,018,218  5,615,871 
Disposable Soft Goods (Zhong Shan) Ltd. บริษทัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง(6) รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม 100,519,383  148,591,869  100,519,383  148,591,869  
Disposable Soft Goods (Malaysia) Sdn Bhd บริษทัยอ่ย รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม -  -  69,692,017  58,023,700 
DSG (Malaysia) Sdn Bhd บริษทัยอ่ย รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม -  -  3,703,491  1,839,915 
Disposable Soft Goods (S) Pte Ltd. บริษทัยอ่ย รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม -  -  3,485,148  2,943,680 
PT DSG Surya Mas Indonesia บริษทัยอ่ย รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม -  -  209,597  2,621,551 

   106,537,601  154,207,740  183,627,854  219,636,586 
รำยได้อื่น          

- ดอกเบ้ียรับ          
DSG (Malaysia) Sdn Bhd บริษทัยอ่ย ร้อยละ 5.5  ต่อปี -  -  3,014,452  3,086,027 
PT DSG Surya Mas Indonesia บริษทัยอ่ย ร้อยละ 5.5  ต่อปี -  -  79,301,150  59,245,552 

   -  -  82,315,602  62,331,579 
- รำยไดอ่ื้นๆ          

บริษทั ดีเอสจี แมเนจเมน้ท ์เซอร์วสิเซส 
   (ประเทศไทย) จ ำกดั 

 
บริษทัยอ่ย 

  
- 

  
- 

  
1,391,271 

  
- 

DSG (Malaysia) Sdn Bhd บริษทัยอ่ย  -  -  1,300,500  1,300,500 
   -  -  2,691,771  1,300,500 

-  ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพยถ์ำวร          
PT DSG Surya Mas Indonesia บริษทัยอ่ย  -  -  8,381,478  22,685,991 
   -  -  8,381,478  22,685,991 

ค่ำใช้จ่ำย          
- ซ้ือวตัถุดิบและสินคำ้ส ำเร็จรูป (ส่งคืนสินคำ้)          

DSG (Malaysia) Sdn Bhd บริษทัยอ่ย รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม -  -  18,468,438  34,320,253 
   -  -  18,468,438  34,320,253 

- ค่ำธรรมเนียมในกำรอนุญำต           
ให้ใชสิ้ทธิและถ่ำยทอดเทคโนโลย ี          
DSG Technology Holdings Limited  (1) บริษทัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง(6) ร้อยละ 1 ของยอดขำยสุทธิท่ี

จ ำหน่ำยให้กบับุคคลภำยนอก 
 
- 

  
13,077,568 

  
- 

  
3,850,553 

DSG Investment (IP) Limited (3) บริษทัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ร้อยละ 1 ของยอดขำยสุทธิท่ี 
จ ำหน่ำยให้กบับุคคลภำยนอก 

 
5,463,113 

  
4,004,500 

  
5,463,113 

  
1,351,583 

DSG International Limited (2) บริษทัใหญ่ล ำดบัสูงสุด(6) ร้อยละ 2.5 ของยอดขำยสุทธิ        
  ท่ีจ  ำหน่ำยให้กบับุคคลภำยนอก -  18,064,341  -  18,064,341 
DSG Investment (IP) Limited (3) บริษทัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ร้อยละ 2.5 ของยอดขำยสุทธิ 

ท่ีจ  ำหน่ำยให้กบับุคคลภำยนอก 
 

72,553,229 
  

5,418,668 
 

26,938,953 
  

5,418,668 
   78,016,342  40,565,077  32,402,066  28,685,145 

- ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้เคร่ืองหมำยกำรคำ้            
DSG International Limited (2) บริษทัใหญ่ล ำดบัสูงสุด(6) ร้อยละ 1.5 ของยอดขำยสุทธิท่ี

จ ำหน่ำยให้กบับุคคลภำยนอก 
 
- 

  
18,738,669  

 
- 

  
- 

DSG Technology Holdings Limited  (2) บริษทัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง(6) ร้อยละ 1.5 ของยอดขำยสุทธิท่ี
จ ำหน่ำยให้กบับุคคลภำยนอก 

 
- 

  
52,026,399 

  
- 

  
52,026,399 

Disposable Soft Goods (UK) Plc (2) บริษทัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง(6) ร้อยละ 1.5 - 2.5 ของยอดขำย
สุทธิท่ีจ ำหน่ำยให้กบั

บุคคลภำยนอก 

 
 
- 

  
 

12,564,197 

  
 
- 

  
 
- 

DSG Investment (IP) Limited(3) บริษทัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ร้อยละ 1.5 ของยอดขำยสุทธิ 
ท่ีจ  ำหน่ำยให้กบับุคคลภำยนอก 

 
80,207,300 

  
30,675,234 

  
80,207,300 

  
19,736,250 

   80,207,300  114,004,499  80,207,300  71,762,649   
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 ควำมสัมพนัธ์ นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   2561  2560  2561  2560 

   บำท  บำท  บำท  บำท 
- ค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรส่วนภูมิภำค          

บริษทั ดีเอสจี เมเนจเมน้ท ์เซอร์วสิ          
(ประเทศไทย) จ ำกดั(5) บริษทัยอ่ย  -  -  45,246,605  41,664,400 

          
- ค่ำธรรมเนียมกำรซ้ือสินคำ้          

Disposable Soft Goods (S) Pte Ltd. บริษทัยอ่ย  -  -  12,224,978  7,480,931 
          
- ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร           

DSG International Limited (4) บริษทัใหญ่ล ำดบัสูงสุด ร้อยละ 1 - 1.5 ของยอดขำย        
  สุทธิท่ีจ  ำหน่ำยให้กบั        

  บุคคลภำยนอก -  79,406,255  -  52,026,398 
          

- ค่ำธรรมเนียมเทคโนโลยสีำรสนเทศ           
Disposable Soft Goods (Malaysia) Sdn Bhd บริษทัยอ่ย  -  -  2,106,566  - 

DSG (Malaysia) Sdn Bhd บริษทัยอ่ย  -  -  1,360,300  2,038,669 
   -  -  3,466,866  2,038,669 

          
          
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร ผูบ้ริหำร  27,990,029  34,089,547  1,076,358  2,471,272 

(1) บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้  ำสัญญำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยแีละกำรใชสิ้ทธิเป็นระยะเวลำ 20 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม 2551  

(2) บริษัทและบริษัทย่อยได้ท ำสัญญำสิทธิในกำรใช้เคร่ืองหมำยกำรคำ้กับ DSG Technology Holdings Limited,   Disposable Soft Goods (UK) Plc และ DSG 
International Limited โดยบริษทัและบริษัทย่อยตอ้งจ่ำยค่ำสิทธิในอตัรำร้อยละ 1.5 ของยอดขำยสุทธิท่ีจ ำหน่ำยให้บุคคลภำยนอกตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2553  
ยกเวน้ PT DSG Surya Mas Indonesia ซ่ึงยงัคงตอ้งจ่ำยค่ำใชสิ้ทธิดงักล่ำวในอตัรำร้อยละ 2.5 ของยอดขำยสุทธิท่ีจ ำหน่ำยให้บุคคลภำยนอกตั้งแต่เดือนเมษำยน 2550 
และลดเป็นอตัรำร้อยละ 1.5 ของยอดขำยสุทธิท่ีจ ำหน่ำยให้บุคคลภำยนอกตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนำคม 2558 สัญญำฉบบัน้ีถูกยกเลิกเม่ือวนัท่ี 24 กนัยำยน 2560 

บริษทัไดท้  ำสัญญำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยแีละกำรใชสิ้ทธิกบั DSG International Limited ซ่ึงตอ้งจ่ำยค่ำใชสิ้ทธิในอตัรำร้อยละ 2.5 ของยอดสุทธิท่ีจ ำหน่ำยให้
บุคคลภำยนอกตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 สัญญำฉบบัน้ีถูกยกเลิกเม่ือวนัท่ี 24 กนัยำยน 2560 

(3)       บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้  ำสัญญำสิทธิในกำรใช้เคร่ืองหมำยกำรคำ้ กำรอนุญำตให้ใชสิ้ทธิและถ่ำยทอดเทคโนโลยกีบั DSG Investment (IP) Limited โดยบริษัท 
และบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรใช้เคร่ืองหมำยกำรคำ้ ในอตัรำร้อยละ 1.5 ของยอดขำยสุทธิท่ีจ ำหน่ำยให้บุคคลภำยนอก และค่ำธรรมเนียมในกำร
อนุญำตให้ใชสิ้ทธิและถ่ำยทอดเทคโนโลย ีในอตัรำร้อยละ 1 และ 2.5 ตั้งแต่วนัท่ี 25 กนัยำยน 2560 

(4) DSG International Limited ไดย้กเลิกสัญญำค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร แก่บริษทัและบริษทัยอ่ยในอตัรำร้อยละ 1.5 ของยอดขำยสุทธิท่ีจ ำหน่ำยให้บุคคลภำยนอก
ตั้งแต่วนัท่ี 24 กนัยำยน 2560  

(5) บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้  ำสัญญำกำรบริกำรดำ้นกำรจดักำรกบับริษทั ดีเอสจี แมเนจเมน้ท ์เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ำกดัเพื่อให้บริกำรทำงดำ้นกำรบริหำรและ
กำรจดักำร แก่บริษทัและบริษทัยอ่ย โดยค่ำบริกำรค ำนวณจำกตน้ทุนบริกำรท่ีเกิดข้ึนจริงบวกส่วนเพิ่มตำมท่ีตกลงร่วมกนัและก ำหนดจ่ำยค่ำบริกำรเป็นรำยเดือน 
สัญญำดงักล่ำวมีผลบงัคบัใชน้บัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 และมีผลต่อไปจนกวำ่ฝ่ำยหน่ึงฝ่ำยใดจะบอกเลิกสัญญำโดยกำรแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรล่วงหนำ้ 6 เดือน 

(6) เม่ือวนัท่ี 25 กนัยำยน 2561 Unicharm Corporation ไดซ้ื้อ DSG (Cayman) Limited จำก DSG International Limited นับจำกวนัท่ีซ้ือ Unicharm Corporation ถือเป็นบริษทั
ใหญ่ล ำดบัสูงสุดของบริษทั Unicharm Corporation จดทะเบียนในประเทศญ่ีปุ่น ส่งผลให้ Disposable Soft Goods Ltd., Disposable Soft Goods (Zhong Shan) Ltd., 
DSG Technology Holdings Limited และ Disposable Soft Goods (UK) Plc ไม่เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ตั้งแต่วนัท่ี 25 กนัยำยน 2561 ดงันั้นบริษทัและบริษทัยอ่ยแสดงรำยกำรกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส ำคญัท่ีเกิดข้ึนส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 25 กนัยำยน 2561  
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22. รำยได้อืน่ 
รำยไดอ่ื้นส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ดอกเบ้ียรับ 518,668  477,897  82,623,926  62,572,021 
ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพยถ์ำวรสุทธิ  -  -  7,279,776  22,009,212 
อ่ืนๆ 35,072,126  34,390,440  30,104,400  21,842,565 
 35,590,794  34,868,337  120,008,102  106,423,798 

23. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

กำรเปล่ียนแปลงของสินคำ้ส ำเร็จรูป        
และงำนระหวำ่งท ำ (28,696,384)  (131,945,631)  (55,203,982)  (71,873,679) 

วตัถุดิบใชไ้ป 3,846,865,622  3,769,555,436  2,569,608,828  2,342,604,955 
ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน 715,165,802  654,534,313  308,279,987  274,561,285 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 232,639,110  268,573,307  163,867,107  192,708,998 
กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรลดมลูค่ำ        
สินคำ้คงเหลือ (1,750,417)  (165,198)  (1,750,417)  (165,198) 

ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย* 2,148,098,374  2,118,648,661  1,352,575,812  1,191,467,238 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 27,990,029  34,089,547  1,076,358  2,471,272 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยถ์ำวร 117,845,444  -  -  - 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  486,425,785  - 

* ไม่รวมค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยและค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน 
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24. ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
บริษทัและบริษทัย่อยประกอบธุรกิจผลิต ขำย และส่งออก ผำ้ออ้มส ำเร็จรูปของเด็กและผูใ้หญ่โดยเม่ือพิจำรณำถึงประเภทของกิจกรรมของบริษทัและบริษทัย่อยแลว้
สำมำรถแยกรำยไดแ้ละก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 25560 และสินทรัพยร์วมและหน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 
2560 ตำมส่วนงำนไดด้งัน้ี 

หน่วย:บำท 

 ไทย (1)  มำเลเซีย (2)  อนิโดนีเซีย (3)  สิงคโปร์  รวม  รำยกำรตัดบัญชี  ยอดรวม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561              
รำยได ้(4) 6,021,834,104  1,649,148,459  1,003,305,366  37,705,216  8,711,993,145  (412,140,739)  8,299,852,406 
ตน้ทุน ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยและคำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำร (4) (5,915,600,908)  (1,601,883,269)  (1,638,025,967)  (26,454,763)  (9,181,964,907)  911,859,689  (8,270,105,218) 
ดอกเบ้ียรับ 82,668,759  98,625  66,885  -  82,834,269  (82,315,601)  518,668 
ดอกเบ้ียจ่ำย (59,401,763)  (37,400,544)  (112,267,064)  -  (209,069,371)  83,183,809  (125,885,562) 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) อ่ืน 33,819,737  3,330,878  (107,800,619)  (471,905)  (71,121,909)  625,208  (70,496,701) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (21,871,269)  (2,443,919)  675,574  (302,909)  (23,942,523)  -  (23,942,523) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 141,448,660  10,850,230  (854,045,825)  10,475,639  (691,271,296)  501,212,366  (190,058,930)               
รำยไดจ้ำกกำรขำยบุคคลอ่ืน 5,814,572,691  1,606,071,911  734,964,987  37,705,216  8,193,314,805  -  8,193,314,805 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 163,965,961  52,018,104  18,829,822  -  234,813,887  (2,174,777)  232,639,110               
สินทรัพยร์วม 6,747,035,554  1,446,159,652  941,787,048  33,976,309  9,168,958,563  (2,316,802,951)  6,852,155,612 
หน้ีสินรวม 2,903,194,258  1,046,602,332  2,534,586,627  6,041,053  6,490,424,270  (2,220,012,748)  4,270,411,522 
(1) รำยกำรและยอดคงเหลือระหวำ่งบริษทั ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทั ดีเอสจี แมเนจเมน้ท ์เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ  ำกดั ไดถู้กตดับญัชีแลว้ 
(2) รำยกำรและยอดคงเหลือระหวำ่งบริษทั DSG (Malaysia) Sdn Bhd และบริษทั Disposable Soft Goods (Malaysia) Sdn Bhd ไดถู้กตดับญัชีแลว้ 
(3) รำยกำรและยอดคงเหลือระหวำ่งบริษทั PT DSG Surya Mas Indonesia และ PT DSG Surya Mas Trading Indonesia ไดถู้กตดับญัชีแลว้ 
(4) รำยไดบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศไทยรวมรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรระหวำ่งบริษทัในกลุ่ม 



 
 

 

   
   

   
 

หน่วย:บำท 
 ไทย (1)  มำเลเซีย (2)  อนิโดนีเซีย (3)  สิงคโปร์  รวม  รำยกำรตัดบัญชี  ยอดรวม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560              
รำยได ้(4) 5,509,949,941  1,640,688,358  1,316,127,256  37,632,892  8,504,398,447  (269,827,111)  8,234,571,336 
ตน้ทุน ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยและคำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำร (4) (4,801,300,139)  (1,591,609,277)  (1,628,746,474)  (28,824,771)  (8,050,480,661)  84,566,348  (7,965,914,313) 
ดอกเบ้ียรับ 62,607,007  141,111  61,358  -  62,809,476  (62,331,579)  477,897 
ดอกเบ้ียจ่ำย (55,499,480)  (36,391,200)  (91,244,980)  -  (183,135,660)  63,158,024  (119,977,636) 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) อ่ืน (42,784,348)  16,032,651  (11,644,290)  35,892  (38,360,095)  178,225,879  139,865,784 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (32,156,187)  (13,735,320)  655,011  (883,790)  (46,120,286)  -  (46,120,286) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 640,816,794  15,126,323  (414,792,119)  7,960,223  249,111,221  (6,208,439)  242,902,782 
              

 
รำยไดจ้ำกกำรขำยบุคคลอ่ืน 5,248,263,803  1,590,296,390  1,204,170,511  37,632,892  8,080,363,596  -  8,080,363,596 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 193,117,017  54,133,142  23,943,121  78,608  271,271,888  (2,698,581)  268,573,307 
              
สินทรัพยร์วม 6,573,266,043  1,558,550,053  1,175,446,996  27,026,188  9,334,289,280  (2,002,002,447)  7,332,286,833 
หน้ีสินรวม 2,878,376,609  1,156,217,445  2,453,412,264  8,908,108  6,496,914,426  (1,877,244,351)  4,619,670,075 

(1) รำยกำรและยอดคงเหลือระหวำ่งบริษทั ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทั ดีเอสจี แมเนจเมน้ท ์เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ  ำกดั ไดถู้กตดับญัชีแลว้ 
(2) รำยกำรและยอดคงเหลือระหวำ่งบริษทั DSG (Malaysia) Sdn Bhd และบริษทั Disposable Soft Goods (Malaysia) Sdn Bhd ไดถู้กตดับญัชีแลว้ 
(3) รำยกำรและยอดคงเหลือระหวำ่งบริษทั PT DSG Surya Mas Indonesia และ PT DSG Surya Mas Trading Indonesia ไดถู้กตดับญัชีแลว้ 
(4) รำยไดบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศไทยรวมรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรระหวำ่งบริษทัในกลุ่ม 
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25. สิทธิและประโยชน์ในกำรได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2551 บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1718(2)/2551 ซ่ึงคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ไดอ้นุมติัให้กำรส่งเสริมกิจกำรผลิตแผน่ซึมซบั โดยไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิ
ที่ไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรที่ไดร้ับกำรส่งเสริมไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำที่ดิน 
และทุนหมุนเวียน (ประมำณ 253.40 ลำ้นบำท) มีก ำหนดเวลำ 7 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบ
กิจกำร (วนัท่ี 25 มีนำคม 2552) ต่อมำเม่ือวนัท่ี 7 เมษำยน 2558 บริษัทได้รับอนุมัติแก้ไขบัตรส่งเสริม 
โดยได้รับกำรยกเวน้ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิที่ไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรที่ไดร้ับ 
กำรส่งเสริมเพิ่มเติมเป็นจ ำนวน 287.47 ล้ำนบำท ในปี 2559 บตัรส่งเสริมกำรลงทุนหมดสิทธิได้รับ
กำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในปี 2560 คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนไดอ้นุมติัใหย้กเลิกบตัรส่งเสริม 

เม่ือวนัท่ี 22 ธันวำคม 2553 บริษทัได้รับบตัรส่งเสริมเพิ่มเติมเลขท่ี 2411(2)/2553 ซ่ึงคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนไดอ้นุมติัให้กำรส่งเสริมกิจกำรผลิตแผน่ซึมซบั โดยไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส ำหรับก ำไรสุทธิที่ไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรที่ไดรั้บกำรส่งเสริมไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน
ไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน (ประมำณ 211.40 ลำ้นบำท) มีก ำหนดเวลำ 7 ปี นบัแต่วนัที่เร่ิมมี
รำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร (วนัท่ี 21 ตุลำคม 2553) ต่อมำเม่ือวนัท่ี 29 มีนำคม 2560 บริษทัไดรั้บอนุมติั
แกไ้ขบตัรส่งเสริมโดยไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร
ท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมเพิ่มเติมเป็นจ ำนวน 289.70 ลำ้นบำท ในปี 2560 บตัรส่งเสริมกำรลงทุนได้หมดสิทธิ
ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม 2554 บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมเพิ่มเติมเลขท่ี 1942(2)/2554 ซ่ึงคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนไดอ้นุมติัใหก้ำรส่งเสริมกำรผลิตแผน่ซึมซบั โดยไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส ำหรับก ำไรสุทธิที่ไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรที่ไดรั้บกำรส่งเสริมไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน
ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวยีน (ประมำณ 110.73 ลำ้นบำท) มีก ำหนดเวลำ 7 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำร (วนัท่ี 30 พฤษภำคม 2554) ต่อมำเม่ือวนัท่ี 18 เมษำยน 2555 บริษทัไดรั้บควำม
เห็นชอบในกำรแกไ้ขบตัรส่งเสริมกำรลงทุน ท่ีไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิที่ได้
จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมเพิ่มเติมเป็น 392.86 ลำ้นบำท และต่อมำเม่ือวนัท่ี 8 เมษำยน 
2559 บริษทัไดรั้บควำมเห็นชอบในกำรแกไ้ขบตัรส่งเสริมกำรลงทุน ท่ีไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมเป็นจ ำนวน 246.08 ลำ้นบำท ต่อมำเม่ือ
วนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2560 บริษทัไดรั้บควำมเห็นชอบในกำรแกไ้ขบตัรส่งเสริมกำรลงทุน ท่ีไดรั้บกำรยกเวน้
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมเป็น 123.77         ลำ้น
บำท ในปี 2561 บตัรส่งเสริมกำรลงทุนไดห้มดสิทธิไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 

 



 
 

   
   
   

 

เม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2555 บริษทัได้รับบตัรส่งเสริมเพิ่มเติมเลขท่ี 1497(2)/2555 ซ่ึงคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนไดอ้นุมติัใหก้ำรส่งเสริมกำรผลิตแผน่ซึมซบั โดยไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส ำหรับก ำไรสุทธิที่ไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรที่ไดรั้บกำรส่งเสริมไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน
ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวยีน (ประมำณ 249.10 ลำ้นบำท) มีก ำหนดเวลำ 7 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำร (วนัท่ี 26 เมษำยน 2555)  

เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2555 บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมเพิ่มเติมเลขท่ี 2767(2)/2555 ซ่ึงคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนไดอ้นุมติัใหก้ำรส่งเสริมกำรผลิตแผน่ซึมซบั โดยไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส ำหรับก ำไรสุทธิที่ไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรที่ไดรั้บกำรส่งเสริมไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน
ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวยีน (ประมำณ 295.88 ลำ้นบำท) มีก ำหนดเวลำ 7 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้
(วนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2555) จำกกำรประกอบกิจกำร ต่อมำเม่ือวนัท่ี 13 สิงหำคม 2556 บริษทัได้รับอนุมติั
แกไ้ขบตัรส่งเสริมโดยไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร
ท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมเพิ่มเติมเป็นจ ำนวน 481.66 ลำ้นบำท 

เม่ือวนัท่ี 3 กนัยำยน 2556 บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมเพิ่มเติมเลขท่ี 2223(2)/2556 ซ่ึงคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุนไดอ้นุมติัใหก้ำรส่งเสริมกำรผลิตแผน่ซึมซบั โดยไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับ
ก ำไรสุทธิที่ไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรที่ไดร้ับกำรส่งเสริมไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวม 
ค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน (ประมำณ 137.51 ลำ้นบำท) มีก ำหนดเวลำ 7 ปี นบัแต่วนัที่เร่ิมมีรำยได ้
(วนัท่ี 7 มีนำคม 2557) จำกกำรประกอบกิจกำร  

เม่ือวนัท่ี 14 มีนำคม 2557 บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมเพิ่มเติมเลขท่ี 1323(2)/2557 ซ่ึงคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนไดอ้นุมติัใหก้ำรส่งเสริมกำรผลิตแผน่ซึมซบั โดยไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส ำหรับก ำไรสุทธิที่ไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรที่ไดรั้บกำรส่งเสริมไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน
ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียน (ประมำณ 198 ลำ้นบำท) มีก ำหนดเวลำ 7 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้
(วนัท่ี 4 พฤศจิกำยน 2557) จำกกำรประกอบกิจกำร ต่อมำเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎำคม 2557 บริษทัไดรั้บอนุมติั
แกไ้ขบตัรส่งเสริมโดยไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร
ท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมเพิ่มเติมเป็นจ ำนวน 641.40 ลำ้นบำท 
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เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2558 บริษทัได้รับบตัรส่งเสริมเพิ่มเติมเลขท่ี 1501(2)/2558 ซ่ึงคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนไดอ้นุมติัใหก้ำรส่งเสริมกำรผลิตแผน่ซึมซบั โดยไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส ำหรับก ำไรสุทธิที่ไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรที่ไดรั้บกำรส่งเสริมไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน
ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวยีน (ประมำณ 234.92 ลำ้นบำท) มีก ำหนดเวลำ 7 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำร 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2558 บริษทัได้รับบตัรส่งเสริมเพิ่มเติมเลขท่ี 1502(2)/2558 ซ่ึงคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนไดอ้นุมติัใหก้ำรส่งเสริมกำรผลิตแผน่ซึมซบั โดยไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส ำหรับก ำไรสุทธิที่ไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรที่ไดรั้บกำรส่งเสริมไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน
ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวยีน (ประมำณ 365.42 ลำ้นบำท) มีก ำหนดเวลำ 7 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำร 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2558 บริษทัได้รับบตัรส่งเสริมเพิ่มเติมเลขท่ี 1503(2)/2558 ซ่ึงคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนไดอ้นุมติัใหก้ำรส่งเสริมกำรผลิตแผน่ซึมซบั โดยไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส ำหรับก ำไรสุทธิที่ไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรที่ไดรั้บกำรส่งเสริมไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน
ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวยีน (ประมำณ 336.22 ลำ้นบำท) มีก ำหนดเวลำ 7 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำร 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2558 บริษทัได้รับบตัรส่งเสริมเพิ่มเติมเลขท่ี 1504(2)/2558 ซ่ึงคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนไดอ้นุมติัใหก้ำรส่งเสริมกำรผลิตแผน่ซึมซบั โดยไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส ำหรับก ำไรสุทธิที่ไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรที่ไดรั้บกำรส่งเสริมไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน
ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวยีน (ประมำณ 197.32 ลำ้นบำท) มีก ำหนดเวลำ 7 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได ้
(วนัท่ี 24 มิถุนำยน 2560) จำกกำรประกอบกิจกำร 

ผูถื้อหุน้ของบริษทัจะไดรั้บประโยชน์จำกกำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับเงินปันผลจำกธุรกิจท่ีไดรั้บ
กำรส่งเสริมซ่ึงจะไดรั้บจำกบริษทัตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลอีกประกำรหน่ึงดว้ย 

บริษทัจึงตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีก ำหนดไวใ้นบตัรส่งเสริม 
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26. กำรรำยงำนรำยได้ส ำหรับผู้ทีไ่ด้รับกำรส่งเสริม 
ตำมประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนท่ี ป. 14/2541 เร่ืองก ำหนดวิธีกำรรำยงำนรำยได้
ส ำหรับผูไ้ดรั้บกำรส่งเสริม ลงวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2541 โดยก ำหนดใหบ้ริษทัแสดงยอดรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำย
ในประเทศและต่ำงประเทศแยกจำกกนัพร้อมทั้งแยกแสดงส่วนท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมและไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ขอ้มูลดงักล่ำวมีดงัน้ี 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร ส่วนทีไ่ด้รับกำรส่งเสริม  ส่วนทีไ่ม่ได้รับกำรส่งเสริม  รวม 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำยได ้            
รำยไดจ้ำกกำรส่งออก 192,685,081  151,021,322  206,264,232  192,521,027  398,949,313  343,542,349 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ในประเทศ 4,469,627,453  4,421,986,037  1,129,623,778  702,372,003  5,599,251,231  5,124,358,040 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 4,662,312,534  4,573,007,359  1,335,888,010  894,893,030  5,998,200,544  5,467,900,389 

27. ภำระผูกพนัและหนังสือค ำ้ประกนั 
27.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัมีหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำร คงเหลือดงัน้ี 

 สกลุเงนิ  2561  2560 
หนงัสือค ้ำประกนัค่ำไฟฟ้ำ บำท  11,774,400  10,937,000 
หนงัสือค ้ำประกนัค่ำฝำกส่งไปรษณียภณัฑ ์ บำท  10,000  10,000 
สแตนดบ์ำยแอล/ซีท่ีออกเพ่ือค ้ำประกนั      
บริษทัยอ่ย (ดูหมำยเหตุขอ้ 13 และขอ้ 15) ดอลลำร์สหรัฐ  -  7,500,000 

หนงัสือค ้ำประกนัขำ้งตน้เป็นกำรค ้ำประกนัโดยไม่มีหลกัประกนั 

27.2 กำรเช่ำส ำนกังำน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ช่ำอำคำรส ำนกังำนตำมสัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร ซ่ึงค่ำเช่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคต ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม สรุปไดด้งัน้ี 

ระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ภำยใน 1 ปี 18,379,011  19,380,901  10,705,829  12,199,616 
1 - 5 ปี 16,919,438  9,286,538  14,343,505  2,890,735 

รวม 35,298,449  28,667,439  25,049,334  15,090,351 
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กำรเช่ำคลงัสินคำ้ 
ในวนัท่ี 20 ธันวำคม 2554 บริษทัไดท้  ำสัญญำเช่ำคลงัสินคำ้และสัญญำบริกำรกบับริษทัแห่งหน่ึง 
(ผูใ้ห้เช่ำ) ซ่ึงสัญญำเช่ำมีอำยุ 10 ปีนับจำกวนัท่ี 1 กันยำยน 2555 และในวนัท่ี 22 ธันวำคม 2554 
บริษทัไดจ่้ำยเงินมดัจ ำกำรเช่ำคลงัสินคำ้เป็นจ ำนวนเงิน 45.88 ลำ้นบำท  

ในวนัท่ี 4 มิถุนำยน 2556 บริษทัไดท้  ำสัญญำเช่ำคลงัสินคำ้อีกแห่งหน่ึงและสัญญำบริกำรกบับริษทั
ดงักล่ำว ซ่ึงสัญญำเช่ำมีอำยุ 10 ปีนบัจำกวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2556 และในวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2556 
บริษทัไดจ่้ำยเงินมดัจ ำกำรเช่ำคลงัสินคำ้เป็นจ ำนวนเงิน 43.04 ลำ้นบำท 

ภำยใตส้ัญญำเช่ำทั้งสอง บริษทัมีสิทธิท่ีจะซ้ือคลงัสินคำ้ไดใ้นวนัท่ีหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2557   
เป็นตน้ไปในรำคำท่ีเสนอโดยบุคคลอ่ืนท่ีสนใจจะซ้ือคลงัสินคำ้น้ี หรือรำคำเฉล่ียซ่ึงก ำหนดโดย             
ผูป้ระเมินรำคำอิสระ 2 รำยแลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่โดยผูป้ระเมินรำคำอิสระตอ้งเป็นผูป้ระเมินรำคำ 
ท่ีอยูใ่นรำยช่ือผูป้ระเมินอิสระของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เม่ือวนัท่ี 28 มีนำคม 2559 PT DSG Surya Mas Indonesia (ผูเ้ช่ำ) ไดท้  ำสัญญำเช่ำท่ีดินและคลงัสินคำ้
และสัญญำบริกำร (สัญญำเช่ำ ระยะท่ี 1) และสัญญำเช่ำคลงัสินคำ้และสัญญำบริกำร (สัญญำเช่ำ 
ระยะท่ี 2) กบับริษทัแห่งหน่ึง (ผูใ้หเ้ช่ำ) สัญญำเช่ำทั้งสองมีอำยขุองสัญญำเช่ำ 11 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี
จดทะเบียนกำรเช่ำทรัพย์สินท่ีเช่ำนั้ น เม่ือครบก ำหนดผู ้เช่ำจะมีสิทธิท่ีจะเช่ำต่อได้อีกเป็น
ระยะเวลำ 5 ปี โดยตอ้งบอกกล่ำวล่วงหน้ำ 12 เดือน ก่อนวนัส้ินสุดของระยะเวลำกำรเช่ำ ภำยใต้
สัญญำเช่ำทั้งสอง PT DSG Surya Mas Indonesia จะมีสิทธิท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเช่ำในช่วงระยะเวลำ
กำรเช่ำอยำ่งนอ้ย 120 วนั ก่อนวนัท่ีจะเสนอซ้ือ และไม่เกินจุดส้ินสุดของระยะเวลำกำรเช่ำ ในรำคำ
ท่ีเสนอโดยบุคคลอ่ืนท่ีสนใจจะซ้ือคลงัสินคำ้น้ี หรือรำคำเฉล่ียซ่ึงก ำหนดโดยผูป้ระเมินรำคำ
อิสระ 2 รำย แลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ โดยผูป้ระเมินรำคำอิสระตอ้งเป็นผูป้ระเมินรำคำท่ีอยู่ใน
รำยช่ือผูป้ระเมินอิสระของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เม่ือวนัท่ี 28 มีนำคม 2559 PT DSG Surya Mas Indonesia ไดจ่้ำยเงินมดัจ ำส ำหรับกำรเช่ำคลงัสินคำ้
เป็นจ ำนวน 4,828 ลำ้นรูเปียห์อินโดนีเซีย (เทียบเท่ำ 10.86 ลำ้นบำท) 

เม่ือวนัท่ี 2 มีนำคม 2560 PT DSG Surya Mas Indonesia จ่ำยเงินมดัจ ำส ำหรับกำรเช่ำคลงัสินคำ้
เพิ่มเติม เป็นจ ำนวน 5,477 ลำ้นรูเปียห์อินโดนีเซีย (เทียบเท่ำ 12.32 ลำ้นบำท) 
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เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวำคม 2560 บริษทั (ผูเ้ช่ำ)ไดท้  ำสัญญำเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงบน กบับริษทัแห่งหน่ึง 
(ผูใ้หเ้ช่ำ) สัญญำเช่ำมีอำยุของสัญญำเช่ำ 10 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียนกำรเช่ำทรัพยสิ์นท่ีเช่ำนั้น 
เม่ือครบก ำหนดผูเ้ช่ำจะมีสิทธิท่ีจะเช่ำต่อไดอี้กเป็นระยะเวลำ 10 ปี โดยตอ้งบอกกล่ำวล่วงหนำ้ 
6 เดือน ก่อนวนัส้ินสุดของระยะเวลำกำรเช่ำ ภำยใตเ้ง่ือนไขของสัญญำเช่ำปัจจุบนั และไดจ่้ำยเงินมดัจ ำ
ส ำหรับกำรเช่ำท่ีดินและคลงัสินคำ้เป็นจ ำนวน 28.92 ลำ้นบำท 

ในวนัท่ี 16 กุมภำพนัธ์ 2561 บริษทัไดท้  ำสัญญำเช่ำคลงัสินคำ้และสัญญำบริกำรกบับริษทัแห่งหน่ึง 
(ผูใ้หเ้ช่ำ) ซ่ึงสัญญำเช่ำมีอำย ุ1 ปีนบัจำกวนัท่ี 16 กุมภำพนัธ์ 2561 และในวนัท่ี 17  เมษำยน 2561 บริษทั
ไดจ่้ำยเงินมดัจ ำกำรเช่ำคลงัสินคำ้เป็นจ ำนวนเงิน 0.39 ลำ้นบำท  

ในวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2561 บริษทัไดท้  ำสัญญำเช่ำคลงัสินคำ้และสัญญำบริกำรกบับริษทัแห่งหน่ึง (ผูใ้ห้
เช่ำ) ซ่ึงสัญญำเช่ำมีอำย ุ10 เดือน 13 วนั นบัจำกวนัท่ี 3 เมษำยน 2561 และในวนัท่ี 25 มิถุนำยน 2561 
บริษทัไดจ่้ำยเงินมดัจ ำกำรเช่ำคลงัสินคำ้เป็นจ ำนวนเงิน 0.36 ลำ้นบำท  

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคต ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

ระยะเวลำกำรจ่ำย งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ภำยใน 1 ปี   164,933,635  140,089,680  139,672,540  115,119,205 
1 - 5 ปี 587,854,049  640,268,021  472,846,634  523,276,348 
มำกกวำ่ 5 ปี 257,100,345  378,442,580  143,467,164  221,865,346 

รวม 1,009,888,029  1,158,800,281  755,986,338  860,260,899 

27.3 บริษัทและบริษัทย่อยมีภำระผูกพนัจำกกำรท ำสัญญำก่อสร้ำงโรงงำนซ้ือเคร่ืองจักรและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
ระยะเวลำกำรจ่ำย งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 
กำรซ้ือเคร่ืองจกัร 192.07  1.28  191.66  - 
กำรซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์     3.31  -  -  - 
กำรซ้ือส ำนกังำน -  0.13  -  - 
กำรก่อสร้ำงโรงงำน  0.09  -  -  - 
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28. กำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
บริษทัไดร้ำยงำนและเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี 
28.1 นโยบำยกำรบญัชี 

รำยละเอียดของนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 

28.2 ควำมเส่ียงดำ้นสินเช่ือ 
ควำมเส่ียงดำ้นสินเช่ือ เป็นควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกลูกคำ้ไม่ปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรซ้ือขำยหรือขอ้ก ำหนด
ในกำรให้สินเช่ือ ซ่ึงจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยทำงกำรเงินแก่บริษทัและบริษทัย่อย  ทั้งน้ีบริษทัและ
บริษทัย่อย มีนโยบำยท่ีจะท ำธุรกรรมกบัคู่คำ้ท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือเพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรให้สินเช่ือ 
โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินถือเป็นมูลค่ำสูงสุดของ
ควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมสัญญำ 

28.3 ควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ีย 
ควำมเส่ียงเก่ียวกับอตัรำดอกเบ้ียเกิดจำกกำรท่ีอัตรำดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงอำจก่อให้เกิด             
ผลเสียหำยแก่บริษทัและบริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนัและงวดต่อ  ๆไป ในกรณีท่ีอตัรำดอกเบ้ียสูงข้ึนอำจมี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย เน่ืองจำกเงินกูย้มืส่วนใหญ่ของบริษทัท่ี
มีอตัรำดอกเบ้ียเป็นแบบลอยตวั 

28.4 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเกิดจำกกำรท่ีอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศเปล่ียนแปลงไป 
ซ่ึงอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษทัและบริษทัย่อยในงวดปัจจุบนัและงวดต่อไป ซ่ึงบริษทั
และบริษทัยอ่ย คำดวำ่ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำแลกเปล่ียนอำจมีสำระส ำคญัต่อสินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นเงินสกุลต่ำงประเทศ เน่ืองจำกบริษทัและบริษทัย่อยมีกำรท ำ
ธุรกรรมส่วนหน่ึงในสกุลเงินต่ำงประเทศ  

อย่ำงไรก็ตำม บริษทัและบริษทัย่อยได้ลดควำมเส่ียงดงักล่ำว โดยวิธีกำรหักกลบลบหน้ีส ำหรับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศกบับริษทัในเครือต่ำงประเทศ หรือโดยวิธีท ำสัญญำซ้ือ
ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำหรือกำรรับและจ่ำยเงินตรำต่ำงประเทศโดยใช้บญัชีเงินฝำกท่ีเป็น
เงินตรำต่ำงประเทศ 
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28.5 ประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ี - บริษทัยอ่ย เงินให้กูย้ืมท่ีถึง
ก ำหนดช ำระใน 1 ปี เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน  เจำ้หน้ีกำรคำ้และ
เจำ้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีมีมูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวนใกล้เคียงกับ
มูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณ เน่ืองจำกครบก ำหนดช ำระในระยะเวลำอนัสั้ น โดยมีล ำดบัชั้น 
มูลค่ำยติุธรรมท่ีระดบั 2 

รำยกำรท่ีเปิดเผยตำมตำรำงต่อไปน้ี พิจำรณำว่ำรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสิน
ทำงกำรเงินท่ีรับรู้ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีมูลค่ำแตกต่ำงจำกมูลค่ำยติุธรรม 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561     หน่วย : พนับำท 
งบกำรเงนิรวม รำคำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม  ล ำดบัช้ันมูลค่ำยุติธรรม 
      
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      
เงินมดัจ ำกำรเช่ำคลงัสินคำ้  139,821  108,796  3 
      
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
เงินกูย้มืระยะยำว (อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี) 990,000  980,592  3 
      
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร      
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      
ลูกหน้ี - บริษทัยอ่ย 116,777  103,232  3 
เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย  1,820,690  2,729,299  3 
เงินมดัจ ำกำรเช่ำคลงัสินคำ้  117,842  93,683   3 
      
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
เงินกูย้มืระยะยำว (อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี) 990,000  980,592  3 
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560     หน่วย : พนับำท 
งบกำรเงนิรวม รำคำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม  ล ำดบัช้ันมูลค่ำยุติธรรม 
      
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      
เงินมดัจ ำกำรเช่ำคลงัสินคำ้  142,812  103,875  3 
      
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
เงินกูย้มืระยะยำว (อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี) 100,600  99,832  3 
      
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร      
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      
ลูกหน้ี - บริษทัยอ่ย 149,853  125,970  3 
เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย  1,341,063  2,057,948  3 
เงินมดัจ ำกำรเช่ำคลงัสินคำ้  117,842  89,864  3 
      
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
เงินกูย้มืระยะยำว (อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี) 100,600  99,832  3 

มูลค่ำยุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยำว ซ่ึงมีดอกเบ้ียคงท่ีและหน้ีสินท่ีเกิดจำกกำรซ้ือเคร่ืองจกัร
ค ำนวณโดยใชว้ธีิคิดลดกระแสเงินสด โดยอตัรำดอกเบ้ีย Over-the-Counter ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ย 

มูลค่ำยุติธรรมของลูกหน้ี - บริษทัยอ่ย (สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน) มูลค่ำยุติธรรมของเงินให้กูย้ืมแก่
บริษทัย่อย และมูลค่ำยุติธรรมของเงินมดัจ ำกำรเช่ำคลงัสินคำ้ค ำนวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแส   
เงินสด โดยกระแสเงินสดในอนำคตประมำณจำกรำคำตลำดท่ีเก่ียวขอ้งคิดลดดว้ยอตัรำตน้ทุน
กำรกูย้มืของบริษทั 

มูลค่ำยติุธรรมของสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้แสดงในหมำยเหตุขอ้ 29 
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29. สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
บริษัทและบริษัทย่อยได้ท ำสัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพื่อลดควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกอัตรำ
แลกเปล่ียน ยอดคงเหลือของสัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 
สรุปไดด้งัน้ี 

ผู้ท ำสัญญำ สกุลเงิน จ ำนวนเงนิ   อตัรำแลกเปลีย่น เดือนที่ส่งมอบ จ ำนวนเงนิ มูลค่ำยุตธิรรมสุทธ ิ ส ำดับช้ัน เทคนิคกำรประเมนิ 
  ตำมสัญญำ ตำมสัญญำ  ที่ต้องส่งมอบ ก ำไร (ขำดทุน) มูลค่ำยุตธิรรม มูลค่ำ  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561         
บริษทั ดอลลำร์สหรัฐ 2,783,850 

 
32.38 – 32.54 บำท 
ต่อ 1 ดอลลำร์สหรัฐ 

กนัยำยน 2561- 
มีนำคม 2562 

90.41 ลำ้นบำท (226,488) บำท ล ำดบั 2 ประมำณกำร  
กระแสเงินสด 

 เยน 55,207,004 0.29 บำท ต่อ1 เยน กนัยำยน 2561- 16.21 ลำ้นบำท (19,149) บำท    
    มกรำคม2562     

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560         
บริษทั ดอลลำร์สหรัฐ 212,038 32.79 บำท 

ต่อ 1 ดอลลำร์สหรัฐ 
พฤศจิกำยน2560- 
มกรำคม2561 

6.95 ลำ้นบำท (22,376) บำท ล ำดบั 2 ประมำณกำร  
กระแสเงินสด 

 เยน 45,653,172  0.29 บำท ต่อ1 เยน ธนัวำคม2560- 13.27 ลำ้นบำท (36,352) บำท    
    มกรำคม2561     
บริษทัยอ่ย ดอลลำร์สหรัฐ 200,000 4.1263 - 4.1300 มกรำคม 2561 0.83 ลำ้นริงกิต (14,725) ริงกิตมำเลเซีย   
   ริงกิตมำเลเซีย  มำเลเซีย เทียบเท่ำ (118,654) บำท   
   ต่อ 1 ดอลลำร์สหรัฐ      

* กระแสเงินสดในอนำคตประมำณจำกอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (จำกอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำท่ีสำมำรถสังเกตได ้ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน) และอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหน้ำตำมสัญญำ ซ่ึงคิดลดดว้ยอตัรำท่ีจะสะทอ้นถึงควำมเส่ียงดำ้นสินเช่ือของคู่สัญญำต่ำง  ๆ 

30. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
30.1 เม่ือวนัท่ี 11 มกรำคม 2562 วนัท่ี 11 กุมภำพนัธ์ 2562 และวนัท่ี 18 กุมภำพนัธ์ 2562 บริษทั PT DSG 

Surya Mas Indonesia ได้กู้ยืมเงินเพิ่มเติมจำกบริษทัจ ำนวน 1,600,000 ดอลลำร์สหรัฐ 1,000,000 
ดอลลำร์สหรัฐ และ 900,000 ดอลลำร์สหรัฐ ตำมล ำดบั  

30.2 เมื่อวนัที่ 31 มกรำคม 2562 และ 28 กุมภำพนัธ์ 2562 บริษทัไดช้ ำระคืนเงินกูย้ ืมแก่สถำบนั
กำรเงินแห่งหน่ึง จ ำนวน 22.50 ลำ้นบำท และ 22.50 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

31. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
งบกำรเงินน้ีได้รับกำรอนุมติัให้ออกงบกำรเงินโดยกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของบริษทัเมื่อวนัท่ี 
11 มีนำคม 2562 
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