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สารจากประธานกรรมการ
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่าน
ปี 2560 เป็ นปี ที่ทา้ ทายที่มีการแข่งขันที่รุนแรงและความต้องการที่ผนั ผวนในตลาดหลักของเรา อย่างไร
ก็ตามกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ โดยใช้ช่องทางที่เกิดขึ้นใหม่และมุ่งเน้นที่จะให้
ความสาคัญกับประสิ ทธิ ภาพในด้านต้นทุนในตลาดหลักของ บริ ษทั ฯ
รายได้จากการขายรวมของกลุ่ม บริ ษทั มีจานวน 8,234.57 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 เมื่อเทียบกับปี
2559 โดยมีกาไรสุ ทธิ 242.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ. ศ. 2559 โดยมีกาไรสุ ทธิ จานวน 68.77 ล้านบาท กลุ่ม
บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ จากการดาเนินงานในปี 2560 จานวน 74.57 ล้านบาทเมื่อเทียบกับผลขาดทุน 62.01 ล้านบาท
ในขณะที่กลุ่ม บริ ษทั มีรายได้จากการขายสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นจานวน 168.33 ล้านบาทจากการขายสิ นทรัพย์ใน
ประเทศไทย (ปี 2559: กาไรจากการขายสิ นทรัพย์ในประเทศอินโดนี เซี ยจานวน 130.78 ล้านบาท)
การยึดมัน่ กับปั จจัยความสาเร็ จที่สาคัญและเป้ าหมายการดาเนินงาน จะช่วยผลักดันให้รายได้ของกลุ่ม
และความสามารถในการทากาไรในอนาคตดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง

นายแบรนดอน ชุย หลิง หวาง
ประธานกรรมการ

1

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลัก
ดีเอสจีเป็ นผูผ้ ลิตและจัดจำหน่ำยผ้ำอ้อมสำเร็ จรู ปสำหรับเด็กและผลิตภัณฑ์สำหรับผูใ้ หญ่ที่มีอำกำรกลั้น
ปั สสำวะไม่ได้ในภูมิภำคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ด้วยแนวทำงในกำรดำเนินธุ รกิจให้เป็ นไปตำม
เป้ ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธกิจของเรำจึงมุ่งเน้นไปที่กำรส่ งมอบสิ่ งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้ำ

วิสัยทัศน์
เป็ นผูผ้ ลิตและจัดจำหน่ำยผ้ำอ้อมสำเร็ จรู ปชั้นนำในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พันธกิจ
นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่มีคุณค่ำและคุณภำพที่ดีที่สุดแก่ลูกค้ำ

ค่ านิยมหลัก 5 ประการ
1.
2.
3.
4.
5.

พิสูจน์ดว้ ยกำรกระทำ
ย้ำคิดเพื่อชัยชนะ
ยกบุคลำกรสำคัญ
ยึดจริ ยธรรมเป็ นกรอบ
รับผิดรับชอบเป็ นเจ้ำของ

2

ข้ อมูลสำคัญทำงกำรเงิน
รำยได้ จำกกำรขำย (ล้ำนบำท)
รายได้ จากการขาย (ล้ านบาท)
8400

8,235

8200
8000
7800
7600

7,515
7,305

7400
7200
7000
6800

2558

2559

2560

กำไรสุ ทธิ (ล้ำนบำท)
กาไรสุทธิ (ล้ านบาท)
300
242.9

250
200
150
100

68.8

50

0

0.07

2558

2559

2560

3

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ล้ านบาท)
8000
7000

6,893

7,332

6,758

6000
5000

4,551

4,620

4,406

4000
3000

2,712

2,352

2,342

2000
1000
0
2558

2559
สินทรัพย์

หนี ้สิน

2560
ส่วนของผู้ถือหุ้น
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นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลไม่ต่ ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังจากหักเงิ นสารองตามที่
กฎหมายกาหนดรวมถึงเงินสารองทุกประเภทที่บริ ษทั ฯได้กาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวจะขึ้นอยูก่ บั แผนการลงทุน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นจะ
ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มจาก BOI ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล ไปรวมคานวณเพื่อเสี ยเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีน้ นั
บริ ษทั ย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังจากหักเงินสารองตามที่
กฎหมายกาหนดรวมถึ งเงินสารองทุกประเภทที่บริ ษทั ย่อยได้กาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงิ นปั น
ผลดังกล่าวจะขึ้นอยูก่ บั แผนการลงทุน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ทั้งนี้การจ่ายเงินปั นผลจากบริ ษทั ย่อยในประเทศมาเลเซี ยและสิ งคโปร์ ให้แก่บริ ษทั ฯสามารถจ่ายได้เต็ม
จานวนโดยไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่ วนการจ่ายเงินปั นผลจากบริ ษทั ย่อยในอินโดนี เซี ยให้แก่บริ ษทั ฯ
จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
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ภาพรวมธุรกิจ
ดีเอสจีเป็ นหนึ่ งในผูน้ ำตลำดผ้ำอ้อมสำเร็ จรู ปสำหรับเด็กและผูใ้ หญ่ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ โดย
บริ ษทั ฯได้ต้ งั ฐำนกำรผลิตเพื่อผลิตสิ นค้ำและจัดจำหน่ำยผ้ำอ้อมสำเร็ จรู ปในประเทศไทย มำเลเซี ย อินโดนี เซี ย และ
สิ งคโปร์ ดีเอสจียงั คงมุ่งมัน่ สร้ำงควำมแข็งแกร่ งให้กบั มูลค่ำของแบรนด์ท้ งั ในส่ วนของผ้ำอ้อมสำเร็ จรู ปสำหรับเด็ก
ภำยใต้แบรนด์ เบบี้เลิฟ ในประเทศไทย เพ็ทเพ็ท ในประเทศมำเลเซี ย ฟิ ตตี้ในประเทศอินโดนีเซี ย และ คิระ คิระ ใน
ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ แบรนด์เซอร์เทนตี้ได้ครองควำมเป็ นผูน้ ำตลำดด้ำนผ้ำอ้อมสำเร็ จรู ปสำหรับผูใ้ หญ่เพื่อ
ใช้สำหรับสภำวะกลั้นปั สสำวะไม่ได้ ในประเทศไทยตลอดระยะเวลำหลำยปี
จำกประสบกำรณ์และกำรดำรงอยูใ่ นตลำดภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้มำยำวนำน จวบจนปั จจุบนั บริ ษทั
ฯได้พฒั นำผลิตภัณฑ์ให้มีควำมหลำกหลำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำและผูบ้ ริ โภคและคว้ำโอกำสกำร
เติ บโตในตลำดที่ มีกำรเติบโตสู งผ่ำนกำรขยำยกลุ่มผลิ ตภัณฑ์ไปในพื้นที่ ต่ำงๆตำมภูมิภำคนี้ ประเทศไทยนับเป็ น
ศูนย์กลำงยุทธศำสตร์ ในกำรสร้ำงกำรเติบโตไปยัง ตลำดที่มีอตั รำกำรเติบโตสู งในประชำคมเศรษฐกิจอำเซี ยน หรื อ
AEC
โรงงำนผลิตของเรำมีควำมพร้อมและสำมำรถปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิตได้ตำมควำมต้องกำรของตลำด
พร้อมกันนี้ เรำมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนำระบบซัพพลำยเชนอย่ำงต่อเนื่ องให้มีประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ดเพื่อเพิ่มผลิตภำพให้กบั กลุ่ม
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯดำเนิ นกำรจัดตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ในตลำดหลักให้มีควำมชัดเจนมำกขึ้น ผ่ำนกลยุทธ์ทำงกำรค้ำ
ต่ำงๆ รวมถึงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริ ษทั ฯยังคงลงทุนอย่ำงต่อเนื่ องในด้ำนกำรตลำด นวัตกรรมซัพพลำยเชน กำรเพิ่ม
ผลิตภำพ และกำรปรับปรุ งคุณภำพ เพื่อสร้ำงรำกฐำนที่แข็งแกร่ งสำหรับกำรเติบโตในระยะยำวของบริ ษทั ฯ อย่ำงยัง่ ยืน
ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้

6

การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์
1. ผ้าอ้ อมสาเร็จรู ปสาหรับเด็ก
บริ ษทั ฯมุ่งสร้ำงควำมแข็งแกร่ ง
และตำแหน่งทำงกำรตลำดในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ดว้ ยกำรนำเสนอ
นวัตกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับประหยัด เช่น เบบี้เลิฟ เดย์แพ้นส์ ที่เปิ ดตัวครั้งแรกใน
ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งได้รับกำรตอบรับอย่ำงดีจำกลูกค้ำ หลังจำกนั้นในปี 2557 บริ ษทั ฯจึงได้ตอกย้ำ
ควำมสำเร็ จด้วยกำรเปิ ดตัวเพ็ทเพ็ท เดย์แพ้นส์ และฟิ ตตี้ เดย์แพ้นส์ ในประเทศมำเลเซียและอินโดนีเซีย ตำมลำดับ
ด้วยกำรนำเสนอนวัตกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ในกลุ่มสิ นค้ำพรี เมี่ยม ได้แก่ เบบี้เลิฟพรี เมี่ยมโกลด์แพ้นส์ และ
เบบี้เลิฟพรี เมี่ยมโกลด์เทป พร้อมกำรสื่ อสำรด้ำนคุณภำพสิ นค้ำพรี เมี่ยมในปี 2018 และยังมีสินค้ำที่เสนอออกมำ
สำหรับกำรเจริ ญเติบโตในช่องกำรกำรค้ำออนไลน์ อำทิเช่น เบบี้เลิฟ พำวเวอร์แพ้นส์ และเบบี้เลิฟสไมล์แพ้นส์
ในปี 2017 บริ ษทั ฯนำเสนอสิ นค้ำที่มีนวัตกรรมกำรผลิตจำกญี่ปุ่น ภำยใต้ตรำสิ นค้ำใหม่ คิระ คิระ และได้เป็ นตรำ
สิ นค้ำที่สำคัญในตลำดกำรค้ำออนไลน์ ณ ปั จจุบนั นี้

1.1 ผ้าอ้ อมสาเร็จรู ปสาหรับเด็กแบบเทป
ตลาด
ยีห่ อ้ ผลิตภัณฑ์

ระดับพรีเมีย่ ม

ระดับประหยัด

เบบี้เลิฟพรี เมี่ยมโกลด์เทป

เบบี้เลิฟ เทป

บรรจุภณั ฑ์

คุณประโยชน์

นุ่ม แห้ง และไม่ก่อให้เกิดอำกำรแพ้

อีซี่เทป สวมใส่ง่ำย

ประเทศ

ไทย

ไทย
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ตลาด
ยีห่ อ้ ผลิตภัณฑ์

ระดับบน

ระดับประหยัด
เพ็ทเพ็ท เทป

เพ็ทเพ็ท ไนท์ เทป

บรรจุภณั ฑ์

คุณประโยชน์

แผ่นเดียวตลอดคืน

ประเทศ

มำเลเซีย

ตลาด
ยีห่ อ้ ผลิตภัณฑ์

สุขสบำย = ลูกน้อย+คุณแม่มี
ควำมสุข

ระดับประหยัดพิเศษ
ฟิ ตตี้ เทป

บรรจุภณั ฑ์

1.2

คุณประโยชน์

ทำงเลือกที่ฉลำดสำหรับคุณแม่ สะดวกสบำย จ่ำยได้

ประเทศ

อินโดนีเซีย

มำเลเซีย

ผ้าอ้ อมสาเร็จรู ปสาหรับเด็กแบบกางเกง

ตลาด
ยีห่ อ้
ผลิตภัณฑ์

ระดับพรีเมีย่ ม
เบบี้เลิฟ พรี เมี่ยมโกลด์
แพ้นส์

ระดับพรีเมีย่ ม

ระดับประหยัด

เบบี้เลิฟ ไนท์แพ้นส์

เบบี้เลิฟ เพลย์แพ้นส์

แผ่นเดียวตลอดคืน

ซึมซับดีเยีย่ ม 30 เท่ำ

บรรจุภณั ฑ์

คุณประโยชน์ ล็อค แอนด์ ดรำย
ประเทศ

ไทย
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ตลาด
ยีห่ อ้ ผลิตภัณฑ์

ระดับประหยัดพิเศษ ออนไลน์

ระดับประหยัดพิเศษ ออนไลน์

เบบี้เลิฟ พำวเวอร์แพ้นส์

เบบี้เลิฟ สไมล์แพ้นส์

เฟรช แอนด์ ดรำย รอบตัว

สวมใส่สบำย ทั้งกลำงวัน กลำงคืน

บรรจุภณั ฑ์

คุณประโยชน์
ประเทศ

ไทย

ตลาด
ยีห่ อ้ ผลิตภัณฑ์

เบบี้เลิฟ เดย์แพ้นส์

ระดับประหยัดพิเศษ
เพ็ทเพ็ท เดย์แพ้นส์

ฟิ ตตี้ เดย์แพ้นส์

บรรจุภณั ฑ์

คุณประโยชน์
ประเทศ

ผ้ำอ้อมกลำงวันที่ดีที่สุดเพื่อสุขอนำมัยที่ดี
ไทย

มำเลเซีย

อินโดนีเซีย

1.3 คิระ คิระ

ตลาด
ยีห่ อ้ ผลิตภัณฑ์

ระดับพรีเมียม
คิระ คิระ เทป

คิระ คิระ แพ้นส์

คิระ คิระ แบบี้แคร์

บรรจุภณั ฑ์

คุณประโยชน์
ประเทศ

คุณภำพดีแท้ จำกนวัตกรรมญี่ปุ่น
SEA
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2. ผ้าอ้ อมสาเร็จรู ปสาหรับผู้ใหญ่
ปั จจุบนั เซอร์เทนตี้เป็ นผูน้ ำตลำดผ้ำอ้อมสำเร็ จรู ปสำหรับผูใ้ หญ่ในประเทศไทย กำรนำเสนอผลิตภัณฑ์เซอร์
เทนตี้ ซุปเปอร์ แพ้นส์ที่ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภำพให้ดียิ่งขึ้น ในช่วงไตรมำสที่ 1 ปี 2557 แทนที่เซอร์ เทนตี้ แอคที ฟ
แพ้นส์ที่ออกสู่ ตลำดตั้งแต่ปี 2553 และเปิ ดตัวสิ นค้ำใหม่เซอร์ เทนตี้ เดย์แพ้นส์ ในช่วงไตรมำสที่ 2 ปี 2557 ได้เติม
เต็มกลุ่มผลิตภัณฑ์ในตลำดผ้ำอ้อมผูใ้ หญ่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในปี 2560 เซอร์ เทนตี้ยงั คงครอบครองส่ วนแบ่งตลำด
และยอดขำยเพิ่มสู งขึ้นจนครองอันดับสู งสุ ดอย่ำงแข็งแกร่ งในประเทศไทย นอกจำกนี้ เซอร์ เทนตี้ได้กระตุน้ และ
สร้ำงควำมรับรู ้ของแบรนด์ให้แพร่ หลำยมำกขึ้นในประเทศมำเลเซีย อินโดนีเซีย และสิ งคโปร์
2.1 ผ้าอ้ อมสาเร็จรู ปสาหรับผู้ใหญ่ แบบเทป
ตลาด
ยีห่ ้ อผลิตภัณฑ์

ระดับกลาง
เซอร์เทนตี้ เทป

บรรจุภณั ฑ์

คุณประโยชน์

ซึมซับดีเยีย่ มและแห้งสบำย

ยีห่ ้ อ ผลิตภัณฑ์

เซอร์เทนตี้ อีซี่ เทป

คุณประโยชน์

พลังปกป้ อง 3X (แอนตี้แบคทีเรี ย, ป้ องกันกำรรั่วซึม, ดูดซึมเร็ วด้วย
Speed Diamond Dry)
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2.2 ผ้าอ้ อมสาเร็จรู ปสาหรับผู้ใหญ่ แบบกางเกง
ตลาด
ยีห่ ้ อผลิตภัณฑ์

ระดับกลาง

ระดับประหยัด

เซอร์เทนตี้ ซุปเปอร์แพ้นส์

เซอร์เทนตี้ เดย์แพ้นส์

บรรจุภณั ฑ์

คุณประโยชน์

ซึมซับดีเยีย่ ม แห้งสบำย

ตลาด

บำงสบำยคล้ำยใส่กำงเกงใน
ระดับประหยัด
เซอร์เทนตี้ สบำยแพ้นส์

ยีห่ ้ อผลิตภัณฑ์
บรรจุภณั ฑ์

คุณประโยชน์

ดีไซน์กระชับ สัมผัสนุ่ม
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ภาวะอุตสาหกรรม
ผ้ าอ้ อมสาเร็จรู ปยังคงเติบโตได้ ดี
ในภาพรวมของธุรกิจมีหลายปั จจัยสาคัญที่บง่ ชี ้ถึงศักยภาพของการเติบโตของธุรกิจผ้ าอ้ อมสาเร็ จรู ป ทังอั
้ ตราการเติบโต
ของประชากรที่สงู ผนวกกับความมัง่ คัง่ ที่เพิ่มขึ ้น อีกทังการขยายตั
้
วของเขตเมือง ล้ วนเป็ นแรงขับเคลือ่ นการเติบโตที่สาคัญ
สาหรับอนาคตและแสดงให้ เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจที่มีอยู่ นอกจากนี ้ ประมาณการสัดส่วนของประชากรผู้สงู วัยก็มีอตั ราที่
สูงขึ ้นซึง่ ส่งผลดีตอ่ ตลาดผลิตภัณฑ์ของผู้ใหญ่
เราคาดว่าการเข้ าถึงผู้บริ โภคในกลุม่ ผ้ าอ้ อมเด็กและผู้ใหญ่มีอตั ราการเติบโตสูงขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซงึ่ เป็ นตลาดหลัก เพราะการมุง่ สร้ างคุณค่าให้ เพิ่มสูงขึ ้นถือเป็ นภารกิจหลักของบริ ษัทฯเสมอมา บริ ษัทฯ
มุ่งมัน่ ที่จะส่งมอบสินค้ าและบริ การที่มีนวัตกรรมในระดับราคาที่ลกู ค้ าจ่ายได้ เพื่อสนองตอบความต้ องการของลูกค้ า เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมโยงและการแข่งขัน โดยใช้ ประโยชน์จากช่องทางการจัดจาหน่ายแบบเดิมบูรณาการกับ
ช่องทางใหม่ๆในโปรแกรมทางการตลาด นอกหนือจากการรักษาฐานตลาดค้ าปลีกที่มีอยู่ เรายัง ได้ ขยายการเติบโตใน
รูปแบบธุรกิจดิจิตอลเพื่อสามารถเข้ าถึงและรองรับลูกค้ าอีกด้ วย
จากงานวิจยั ประชากรโลกในปี 2558 พบว่า มีจานวนประชากรสูงสุดในภูมิภาคเอเชียเท่ากับ 44 ล้ านคน หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 60 ของจานวนประชากรทังโลก
้ หากพิจารณาตลาดหลักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่ามีประชากรมากกว่า
600 ล้ านคนและมีอตั ราการเกิดสูงในหลายประเทศ ส่งผลให้ ตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่สง่ ผลดีต่อการเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืนในอนาคตของบริ ษัทฯ รวมถึงตลาดผ้ าอ้ อมยังคงมีการเข้ าถึงผู้บริ โภคได้ น้อยในหลายประเทศของภูมิภาคนี ้ เช่น
ตลาดขนาดใหญ่ในประเทศอินโดนีเซียและตลาดเกิดใหม่ในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม หรื อ ซี
แอลเอ็มวี
จานวนประชากรของประเทศต่ างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี 2558-2573
บรูไน
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
สปป. ลาว
มาเลเซีย

2558
423,000
15,578,000
257,564,000
6,802,000
30,331,000

2563
446,054
16,641,421
269,629,321
7,323,352
32,145,606

2568
470,365
17,777,436
282,259,829
7,884,665
34,068,775

2573
496,000
18,991,000
295,482,000
8,489,000
36,107,000
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เมียนมาร์
53,897,000
55,934,040
58,048,070
60,242,000
ฟิ ลปิ ปิ นส์
100,699,000 107,810,314
115,423,826
123,575,000
สิงคโปร์
5,604,000
5,863,163
6,134,312
6,418,000
ไทย
67,959,000
68,055,862
68,152,862
68,250,000
เวียดนาม
93,448,000
97,217,871
101,139,826
105,220,000
ทัง้ หมด
632,305,000 661,067,005
691,359,964
723,270,000
ที่มา: ประมาณการจากข้ อมูลของหน่วยงานเศรษฐกิจและสังคม องค์การสหประชาชาติ ปี 2558
1) ภาวะอุตสาหกรรมของผ้ าอ้ อมสาเร็ จรู ปสาหรั บเด็ก
การเติบโตของผ้ าอ้ อมเด็กยังคงเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการเพิ่มขึ ้นของจานวนประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
ค่ าเฉลี่ยของจานวนบุตรต่ อผู้หญิง
2553-2558
2558-2563
บรูไน
1.90
1.82
กัมพูชา
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
ฟิ ลปิ ปิ นส์
3.04
2.87
สิงคโปร์
1.23
1.26
ไทย
1.53
1.46
เวียดนาม
1.96
1.95
ที่มา: ข้ อมูลจากหน่วยงานเศรษฐกิจและสังคม องค์การสหประชาชาติ ปี 2558
แม้ วา่ อัตราเติบโตของเด็กเกิดใหม่ในประเทศไทยจะอยูใ่ นระดับปานกลาง เบบี ้เลิฟซึง่ นับได้ วา่ เป็ นแบรนด์ที่เติบโตเร็ วที่สดุ
ยังคงเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ได้ แก่ เบบี ้เลิฟ เดย์แพ้ นส์ และเบบี ้เลิฟ ไนท์แพ้ นส์ เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ เลือกสรรตามงบ
ซื ้อสินค้ าและโอกาสในการใช้ งาน ยิ่งไปกว่านัน้ บริ ษัทฯได้ เปิ ดตัว เบบี ้เลิฟ เพลย์แพ้ นส์ นาโนพาวเวอร์ พลัส ด้ วยลิขสิทธิ์
เทคโนโลยีที่สง่ มอบความบางแต่ซมึ ซับดีเหมาะกับความต้ องการเฉพาะที่พิเศษเพิ่มขึ ้นของคนไทย
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ช่องทางการเติบโตในประเทศมาเลเซียยังคงมีอยู่จากการนาเสนอรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและการจัดแบ่ง
ประเภท เมื่อเร็ วๆนี ้ เราได้ สร้ างความแข็งแกร่ งให้ กบั กลุม่ ผลิตภัณฑ์ของเพ็ทเพ็ท โดยการนาเสนอเพ็ทเพ็ท ไนท์ เทป เพ็ท
เพ็ท เดย์แพ้ นส์ และการปรับโฉมใหม่ของเพ็ทเพ็ท เทป ในลักษณะเดียวกัน เราได้ ยกระดับความคุ้มค่ากับราคาด้ วยฟิ ตตี ้
เทปที่ได้ ปรับรูปลักษณ์ใหม่ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการในกลุม่ ผ้ าอ้ อมแบบประหยัด
ประเทศอินโดนีเซียถือเป็ นตลาดที่มีขนาดใหญ่แต่ยงั มีการเข้ าถึงผู้บริ โภคในส่วนต่างๆที่ยงั ต่าอยู่ และเป็ นตลาดที่บริ ษัทฯ
มุง่ เน้ นเพื่อขยายฐานการเติบโต จากการที่เราได้ ลงทุนในการวางรากฐานทางธุรกิจเพื่อย่างก้ าวสูอ่ นาคตที่ยงั่ ยืน ด้ วยเหตุนี ้
ยอดขายของแบรนด์ฟิตตี ้ได้ เติบโตอย่างก้ าวกระโดดในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา พร้ อมกันนี ้ เราก็มองเห็นโอกาสที่ต้องคว้ าไว้
จากการเติบโตของตลาดผ้ าอ้ อมเด็กในกลุม่ ประเทศที่ยงั มีการเข้ าถึงผู้บริ โภคที่ต่า เช่น ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียน
มาร์ และเวียดนาม หรื อซีแอลเอ็มวี
2) ภาวะอุตสาหกรรมของผ้ าอ้ อมสาเร็ จรู ปสาหรั บผู้ใหญ่
จานวนประชากรเป็ นสิ่งบ่งชี ้ถึง การเติบโตที่แข็งแกร่ งในอนาคตของตลาดผ้ าอ้ อมสาเร็ จรู ปสาหรับ ผู้ใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ด้ วยจานวนประชากรสูงอายุมีอตั ราที่เพิ่มขึ ้นตามอัตราที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ จากข้ อมูล พบว่า
ประเทศไทยและสิงคโปร์ มีสดั ส่วนของประชากรสูงอายุตงั ้ แต่ 60 ปี ขึน้ ไป มากที่สุด ในขณะที่ประเทศมาเลเซียและ
อินโดนีเซียรวมถึงประเทศอื่นๆ จะมีสดั ส่วนของประชากรสูงวัยเพิ่มสูงขึ ้นในช่วงเวลาต่อจากนี ้
จานวนประชากรที่มีอายุตงั ้ แต่ 60 ปี ขึน้ ไป
2558
บรู ไน
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
สปป. ลาว
มาเลเซีย
เมียนมาร์
ฟิ ลิปปิ นส์
สิ งคโปร์
ไทย
เวียดนาม
ทั้งหมด

35,109
1,137,194
22,923,196
442,130
3,033,100
5,228,009
7,955,221
1,137,612
12,164,661
11,494,104
65,550,336

2563
8.3%
7.3%
8.9%
6.5%
10.0%
9.7%
7.9%
20.3%
17.9%
12.3%
10.4%

45,853
1,404,948
27,219,386
542,828
3,708,539
6,054,424
9,386,449
1,369,484
13,983,333
13,832,969
77,548,214

2568
10.3%
8.4%
10.1%
7.4%
11.5%
10.8%
8.7%
23.4%
20.5%
14.2%
11.7%

59,884
1,735,745
32,320,755
666,461
4,534,392
7,011,475
11,075,170
1,648,618
16,073,904
16,647,755
91,774,159

12.7%
9.8%
11.5%
8.5%
13.3%
12.1%
9.6%
26.9%
23.6%
16.5%
13.3%

ที่มา: ประมาณการจากข้ อมูลของหน่วยงานเศรษฐกิจและสังคม องค์การสหประชาชาติ ปี 2558
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นอกจากนี ้ ตลาดที่มีการเติบโตในประเทศต่างๆ เช่น จีน อินเดีย เวียดนามและอินโดนีเซียล้ วนมีศกั ยภาพสูงในการเติบโต
ได้ อย่างรวดเร็ วและสามารถเพิ่มสัดส่วนทางตลาดในอนาคต เนื่องจากมีความเป็ นไปได้ ที่ผ้ อู าวุโสจะได้ รับผลกระทบจาก
โรคภัยต่างๆซึ่งอาจก่อให้ เกิดสภาวะกลันปั
้ สสาวะไม่ได้ ดังนัน้ การเพิ่มขึ ้นของจานวนประชากรจะส่งผลให้ เกิดความ
ต้ องการผ้ าอ้ อมผู้ใหญ่เพิ่มมากขึ ้นเพื่อจัดการกับภาวะดังกล่าว
แนวโน้ มที่เพิ่มขึ ้นของจานวนประชากรที่มีอายุยืนประกอบกับความมัง่ คัง่ ที่เพิ่มขึ ้น ถือเป็ นสัญญาณที่ดีสาหรับการเติบโต
ในอนาคตของตลาดผ้ าอ้ อมผู้ใหญ่ ด้ วยเหตุนี ้ เราจึงได้ เปิ ดตัวเซอร์ เทนตี ้ ซุปเปอร์ แพ้ นส์ และเซอร์ เทนตี ้ เดย์แพ้ นส์เพื่อ
รองรับการเติบโตในกลุม่ ผ้ าอ้ อมผู้ใหญ่ ที่ผา่ นมา เราได้ รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมโดยเฉพาะตลาดหลักในประเทศไทย เซอร์ เท
นตีค้ รองตาแหน่งผู้นาตลาดในประเทศไทยด้ วยการเติบโตที่แข็งแกร่ งและอยู่ในจุดที่พร้ อมไขว่คว้ า โอกาสจากจานวน
ประชากรผู้สงู อายุที่เพิ่มขึ ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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คำอธิบำยและวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร
ฝ่ ายจัดการเชื่อว่าผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ที่แสดงผ่านทางรายงานทางการเงินนั้นมีความถูกต้องและ
เชื่อถือได้ นอกจากนี้ ฝ่ ายจัดการมีความรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและมีการปฎิบตั ิงานที่ดีเลิศ
และบริ ษทั ฯ ได้ให้บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ ซึ่ง
ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงิน
คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการนี้จดั ทาขึ้นเพื่อความเข้าใจในงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ดีเอสจี

ภำพรวมธุรกิจ
ปี 2560 เป็ นปี ที่ทา้ ทายที่มีการแข่งขันที่รุนแรงและความต้องการที่ผนั ผวนในตลาดหลักของเรา อย่างไรก็ตาม
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ โดยใช้ช่องทางที่เกิดขึ้นใหม่และมุ่งเน้นที่จะให้ความสาคัญกับ
ประสิ ทธิภาพในด้านต้นทุนในตลาดหลักของ บริ ษทั ฯ

จุดเด่ นด้ ำนกำรเงิน
รายได้จากการขายรวมของกลุ่ม บริ ษทั มีจานวน 8,234.57 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 เมื่อเทียบกับปี 2559
โดยมีกาไรสุทธิ 242.90 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี พ. ศ. 2559 โดยมีกาไรสุทธิจานวน 68.77 ล้านบาท กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกาไร
สุทธิจากการดาเนินงานในปี 2560 จานวน 74.57 ล้านบาทเมื่อเทียบกับผลขาดทุน 62.01 ล้านบาทในขณะที่กลุ่ม บริ ษทั
มีรายได้จากการขายสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นจานวน 168.33 ล้านบาทจากการขายสิ นทรัพย์ในประเทศไทย (ปี 2559: กาไรจาก
การขายสิ นทรัพย์ในประเทศอินโดนีเซียจานวน 130.78 ล้านบาท)

มุมมองในอนำคต
ฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาถึงความคาดหวังต่อผลการดาเนิ นงานในอนาคต ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ข้อมูลทางการเงินและ
แผนการดาเนิ นธุรกิจในช่วงเวลานั้น ปั จจัยทางด้านเวลา ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และกิจกรรมการแข่งขัน
ทางธุรกิจอาจมีผลทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ ดังนั้นนักลงทุนจึงควรคานึงถึงความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อความคาดหวังดังกล่าวไว้ดว้ ย
ต้นทุนของบริ ษทั ฯอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยน โดยวัตถุดิบ
ส่วนใหญ่มีการนาเข้าจากต่างประเทศ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองก็มีผลกระทบต่อความเชื่ อมัน่
ของผูบ้ ริ โภค ดังนั้นผลสาเร็ จส่วนหนึ่งจึงขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการบ่งชี้และจัดการความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
และการเมืองตั้งแต่ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับภูมิภาคและระดับโลก
หากมองต่อไปในภายหน้าถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับประชากรศาสตร์ และเศรษฐสังคมศาสตร์ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ กลุ่มบริ ษทั ฯยังคงมุ่งมัน่ ที่จะสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนผ่านการลงทุนต่อเนื่องในกิจกรรมสร้าง
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แบนด์ การพัฒนาบุคลากร และประสิ ทธิภาพในระบบซัพพลายเชน บริ ษทั ฯ มีความเชื่อมัน่ อย่างยิง่ ที่จะรักษา
ความเป็ นเอกลักษณ์ของแบรนด์และตาแหน่งในตลาดผ่านการลงทุนเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
และการขยายตลาดตามภูมิศาสตร์เพื่อความสาเร็ จในระยะยาวของกลุ่ม

ฐำนะกำรเงิน
ณ.สิ้นปี 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯมีสินทรัพย์สุทธิรวมเท่ากับ 7,332.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 8.49 เทียบ
กับ ณ.สิ้นปี 2559 ที่จานวน 6,758.45 ล้านบาท
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดเพิ่ มขึ้ นสุ ทธิ เท่ า กับ 352.07 ล้านบาท สาหรั บ กระแสเงิ นสดจากการ
ดาเนิ นงาน การลงทุน และกิ จกรรมการจัดหาทุนส่ วนหนึ่ งได้จดั หามาจากการกูย้ ืมจากสถาบันฯภายนอกองค์กร ได้
ถูกนาามาใช้เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในตลาดหลัก
บริ ษทั ฯคาดว่าฐานะการเงินยังคงมาจากยอดขายที่เติบโตจากแบรนด์หลักและการปรับปรุ งประสิทธิภาพ
ด้านการปฏิบตั ิการอย่างต่อเนื่อง

ภำษีเงินได้
บริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน โดยได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มภายใต้เงื่อนไขและข้อกาหนด
ตามบัต รส่ งเสริ ม การลงทุ น ในปี 2560 บริ ษ ัท ฯมี ภ าระภาษี เงิ นได้นิติ บุคคลที่ เกิ ดจากกาไรส่ วนเกิ นจากจาหน่ าย
สิ นทรัพย์ในปี นั้น
ภาพรวมทั้งกลุ่มบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยยังคงมีการเสี ยภาษีเงินได้ตามฐานภาษีของแต่ละประเทศ ขณะที่ดีเอสจี
มาเลเซียได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีสาหรับการลงทุนภายใต้มาตรการดึงดูดการลงทุนของประเทศมาเลเซีย

ข้ อมูลอืน่
งบการเงินของบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี (TAS) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)
การตีความมาตรฐานการบัญชี (TSI) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น (TFRI) ที่ จดั ทาขึ้นโดยสภา
วิชาชีพบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้กบั การจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ภายหลังจาก
วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป
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โครงสร้ างรายได้
2558 1

ล้านบาท
รายได้จากการขายในประเทศ2:
รายได้จากการขายต่ างประเทศ:
รายได้จากการขายอืน่ 3
รวมรายได้

2559 1

ร้ อยละ

ล้านบาท

2560 1

ร้ อยละ

ล้านบาท

ร้ อยละ

7,184.7

95.6%

6,851.9

93.8%

7,765.0

94.3%

180.9

2.4%

122.4

1.7%

148.6

1.8%

149.4

2.0%

330.6

4.5%

321.0

3.9%

7,515.0

100.0%

7,304.9

100.0%

8,234.6

100.0%

หมายเหตุ:
1

อัตราแลกเปลีย่ น
1 มาเลเซีย ริ งกิต
1,000 รู เปี ยอินโดนีเซีย
1 ดอลล่าร์ สิงคโปร์
2
3

หน่วย : บาท

อัตราแลกเปลีย่ น
2558

2559

2560

8.8034

8.5139

7.8928

2.5691

2.6579

2.5494

24.8394

25.5160

24.5744

รายได้จากการขายในประเทศ หมายถึง รายได้จากการขายในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิ งคโปร์
รายได้จากการขายอื่น รวมถึงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ผา้ อ้อมสาเร็ จรู ป เช่น แผ่นรองซับ ผ้าเย็น ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวอาบน้ า

และสระผมเด็ก โลชัน่ บารุ งผิวเด็ก และครี มบารุ งผิวผ้าอ้อมเด็ก
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ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั ฯได้ดำเนินนโยบำยบริ หำรควำมเสี่ ยงเพื่อบรรเทำควำมเสี่ ยงที่อำจคำดกำรณ์ได้ล่วงหน้ำ ใน
ปี 2560 ควำมเสี่ ยงที่ทำงบริ ษทั ฯประเมินว่ำมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำเร็ จทำงธุรกิจ มีดงั นี้
ความเสี่ยงทีเ่ กีย่ วข้ องกับการแข่ งขันในอุตสาหกรรม
ภำวะเศรษฐกิ จชะลอตัวที่เกิ ดในภูมิภำคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ปรับตัวดี ข้ ึนเล็กน้อยจำกปี ที่แล้ว แต่ยงั คง
อ่อนตัวและส่ งผลกระทบต่อกำลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคในภำพรวม คู่แข่งทำงธุรกิจหลำยรำยได้ใช้กลยุทธ์ส่งเสริ มกำรขำย
ด้วยกำรลดรำคำเพื่อกระตุน้ ให้เกิดกำรบริ โภคเพิ่มขึ้นและเพิ่มส่วนแบ่งทำงกำรตลำด
แนวทางการลดความเสี่ ยง: เนื่ องด้วยธุรกิจผ้ำอ้อมสำเร็ จรู ปมีกำรแข่งขันสู ง ทำงบริ ษทั ฯจึงพยำยำมลดควำมเสี่ ยงโดย
มุ่งสร้ำงคุณค่ำผ่ำนนวัตกรรมในหลำยด้ำน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย กิจกรรมทำงกำรตลำด เพื่อเน้น
สร้ำงควำมพึงพอใจให้ผบู ้ ริ โภคจำกกำรส่งมอบคุณค่ำ บริ ษทั ฯได้ทบทวนกลไกกำรกำหนดรำคำอย่ำงสม่ำเสมอรวมถึง
ควำมเหมำะสมของกำรโฆษณำและแผนส่ งเสริ มกำรขำยเพื่อให้ยงั คงสำมำรถแข่งขันได้ในทุกตลำดหลักทัว่ ภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯได้มุ่งมัน่ ปรับปรุ งประสิ ทธิภำพในกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มผล
กำไร
ความเสี่ยงทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเงิน
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของบริ ษทั ฯได้รับผลกระทบจำกกำรควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐฯ เป็ นผลมำจำกกำรที่ตอ้ งจ่ำยค่ำวัตถุดิบหลักในสกุลเงินหรี ยญสหรัฐฯ
กำรเพิ่มค่ำของสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯเทียบกับเงินสกุลท้องถิ่นหลักของบริ ษทั ฯได้หกั ล้ำงผลบวกจำกภำวะที่
รำคำน้ ำมันดิบลดลงที่ส่งผลดีต่อรำคำวัตถุดิบและต้นทุนค่ำขนส่ง
นอกจำกผลกระทบที่มีต่อต้นทุนวัตถุดิบหลักแล้ว ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนยังส่งผลกระทบต่อกำร
แสดงงบกำรเงินรวมของบริ ษทั ฯ อีกด้วย เนื่องจำกบริ ษทั ฯต้องบันทึกและรำยงำนกำรลงทุนในบริ ษทั ย่อยต่ำงๆ ในงบ
กำรเงินของบริ ษทั ฯ เป็ นสกุลเงินบำท
แนวทางการลดความเสี่ ยง: บริ ษทั ฯได้พยำยำมอย่ำงต่อเนื่ องที่ จะลดควำมเสี่ ยงดังกล่ำวโดยทำสัญญำกำรซื้ อขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ จัดซื้อจำกหลำยแหล่งและปรับปรุ งประสิ ทธิภำพด้ำนต้นทุนดำเนินกำร
ความเสี่ยงทีเ่ กีย่ วข้ องกับราคาวัตถุดบิ ทีอ่ ิงตลาดโภคภัณฑ์
วัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในกำรผลิตผ้ำอ้อมสำเร็ จรู ปสำหรับเด็กและผูใ้ หญ่ได้แก่ เยือ่ กระดำษ แผ่นส่ง/กั้นควำมชื้น
กำว และสำรดูดซับควำมชื้ น โดยต้นทุนวัตถุดิบคิดเป็ นสัดส่ วนเกิ นกว่ำกึ่ งหนึ่ งของต้นทุนกำรผลิตทั้งหมด วัตถุดิบ
เหล่ำนี้ มีลกั ษณะเป็ นสิ นค้ำที่อิงตลำดโภคภัณฑ์ ซึ่ งรำคำวัตถุดิบดังกล่ำวขึ้นอยูก่ บั อุปสงค์และอุปทำนของตลำดโลก
และปั จจัยอื่นๆ เช่น รำคำน้ ำมัน กำลังกำรผลิตของซับพลำยเออร์ตลอดวัฏจักรเศรษฐกิจ
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DSGIL ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ บริ ษทั ใหญ่ลำดับสู งสุ ดของบริ ษทั ฯ ได้ดำเนิ นกำรจัดซื้ อวัตถุดิบหลักกับผู ้
จัดจำหน่ำยวัตถุดิบหลำยแหล่งในนำมกลุ่มดีเอสจีเพื่อสร้ำงควำมได้เปรี ยบในกำรจัดซื้ อปริ มำณมำก ซึ่งช่วยให้บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ในเครื อมีตน้ ทุนกำรผลิตสิ นค้ำที่แข่งขันได้
แนวทางการลดความเสี่ยง: นอกเหนือจำกกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน บริ ษทั ฯได้ลดควำมเสี่ ยงด้วยกำร
ร่ วมซื้ อวัตถุดิบในปริ มำณมำกแบบกลุ่ม ซึ่ งกำรลดควำมเสี่ ยงด้ำนจัดหำวัตถุดิบเป็ นสิ่ งที่เรำให้ควำมสำคัญอย่ำงมำก
บริ ษทั ฯได้ดำเนิ นกำรจัดซื้ อจำกหลำยแหล่งและเพิ่มปริ มำณกำรซื้ อ วัตถุดิบภำยในประเทศที่ มีกระบวนกำรผลิ ต
เหล่ำนั้นให้มำกที่สุดเพื่อเพิ่มควำมได้เปรี ยบด้ำนต้นทุน
ความเสี่ยงทีเ่ กีย่ วข้ องกับความปลอดภัยและอันตราย
บริ ษทั ฯไม่ได้ประสบกับวิกฤตร้ำยแรงใดๆที่มีสำเหตุจำกควำมผิดพลำดของมนุษย์หรื อภัยธรรมชำติที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรดำเนิ นงำนที่ไม่ปลอดภัยหรื อควำมเสี่ ยงอันตรำยต่อธุรกิจ แต่กระนั้น บริ ษทั ฯได้ตระหนักถึงควำมเสี่ ยง
ต่อกำรดำเนินงำนทั้งระบบซัพพลำยเชน โดยได้จดั ให้มีระบบจัดกำรควำมปลอดภัยด้วยกำรอบรมพนักงำนด้ำนทักษะ
กำรใช้เครื่ อง กำรแก้ปัญหำเชิงเทคนิค ควำมรู ้ดำ้ นคุณภำพสิ นค้ำ กำรควบคุมด้ำนควำมปลอดภัยและสุขอนำมัย โดยได้
ดำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง
แนวทางการลดความเสี่ ยง: บริ ษทั ฯได้พิจำรณำปั จจัยภำยนอกที่ รวมควำมเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับควำมปลอดภัยและ
อันตรำยเข้ำไว้ในแผนบริ หำรควำมต่อเนื่องของธุรกิจและกำรจัดกำรควำมเสี่ ยง โดยให้ควำมสำคัญกับแนวทำงป้ องกัน
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้บงั คับใช้หลักปฏิบตั ิดำ้ นควำมปลอดภัยทัว่ ทั้งองค์กรเสมอมำ พัฒนำแผนบริ หำรควำมต่อเนื่ องของ
ธุรกิจและร่ วมมือกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยเพื่อมัน่ ใจได้วำ่ บริ ษทั ฯยังคงทำงำนได้อย่ำงต่อเนื่องในกรณี ที่วกิ ฤตเกิดขึ้น
ความเสี่ยงทีเ่ กีย่ วข้ องกับการรักษาความลับ
บริ ษทั ฯได้ทบทวนนโยบำยกำรรักษำควำมลับและกำรป้ องกันกำรรั่วไหลของข้อมูล โดยได้กำหนดแนว
ทำงกำรรักษำควำมลับสำหรับพนักงำนและซัพพลำยเออร์ นอกจำกนั้น บริ ษทั ฯได้พฒั นำระบบควบคุมภำยในให้
แข็งแกร่ งเพื่อป้ องกันกำรรั่วไหลของข้อมูลที่ถือได้วำ่ เป็ นสมบัติของบริ ษทั ฯ
แนวทางการลดความเสี่ยง: เพื่อเป็ นกำรสนับสนุนแนวทำงรักษำควำมลับ บริ ษทั ฯได้ดำเนินกำรด้ำนระบบสำรสนเทศ
ที่ช่วยป้ องกันกำรรั่วไหลของข้อมูลและแจ้งเตือนพนักงำนและซัพพลำยเออร์เพื่อรักษำควำมลับของข้อมูลบริ ษทั ฯด้วย
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ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสำคัญอืน่ ๆ
ข้ อมูลบริษทั
ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษทั
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสำร
ที่ต้ งั โรงงำน
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว
จำนวนหุน้ สำมัญ
มูลค่ำที่ตรำไว้

: บริ ษทั ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
: ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยผ้ำอ้อมสำเร็ จรู ปสำหรับเด็กและผูใ้ หญ่
: ชั้น 11 อำคำรรี เจ้นท์ เฮ้ำส์ เลขที่ 183 ถนนรำชดำริ แขวงลุ มพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหำนคร10330 ประเทศไทย
: 0107547001067
: www.dsgap.com
: +66 2 651 8061
: +66 2 651 8068
: เลขที่ 39 หมู่ 1 เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมเหมรำช สระบุรี ตำบลบัวลอย
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140 ประเทศไทย
: +66 3637 3633-9
: +66 3637 3753-4
: 1,259,999,988.00 บำท
: 1,259,999,795.00 บำท
: 1,259,999,795.00 หุน้
: 1 บำท

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2 009 9000
โทรสำร +66 2 009 9991
ผู้สอบบัญชี
บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 25 อำคำรรัจนำกำร
183 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ
เขตสำทร กรุ งเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2 676 5700
โทรสำร +66 2 676 5757-8
ทีป่ รึกษาทางกฎหมาย
บริ ษทั วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จำกัด
ชั้น 16 GPF วิทยุ ตึก A
93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2 256 6311-4
โทรสำร +66 2 256 6317-8
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ทีต่ ้งั สำนักงำนปฏิบัติกำรในภูมิภำคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ประเทศไทย
บริษัท ดีเอสจี แมเนจเม้ นท์ เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จำกัด (“DMS”)
สานักงาน:
ชั้น 11 อำคำรรี เจ้นท์ เฮ้ำส์ เลขที่ 183 ถนนรำชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหำนคร 10330 ประเทศไทย
ประเทศมาเลเซีย
DSG (Malaysia) SDN BHD (“DSGMSB”)
Disposable Soft Goods (Malaysia) SDN BHD (“DSGML”)
สานักงาน:
Suites W801 & W805, 8th Floor, West Wing, Wisma Consplant 1, No. 2, Jalan SS16/4, 47500 Subang Jaya,
Selangor, Malaysia
โทรศัพท์ + 60- 3-5621-8808
โรงงาน:
No. 3 Jalan Sijangkang Utama 1, 42500 Telok Panglima Garang, Selangor, Malaysia
โทรศัพท์ +60-3-3122-1888
ประเทศอินโดนีเซีย
PT DSG Surya Mas Indonesia (“PTDSG”)
PT DSG Surya Mas Trading Indonesia (“PTDSGT”)
สานักงาน:
Menara Duta 7th Floor Wing D , Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-9 Jakarta 12910, Indonesia
โทรศัพท์ +62-21-525-6316; +62-21-525-7056
โรงงาน:
Jl. Pancamas Raya Kav.18, Desa Leuwilimus Cikande, Serang – Banten 42186, Indonesia.
โทรศัพท์ +62-254-400-948
ประเทศสิงคโปร์
Disposable Soft Goods (S) Pte Limited (“DSGS”)
สานักงาน:
The Connection One 167, Jalan Bukit Merah, Tower 4, #06-12, Singapore 150167
โทรศัพท์ +65 6274 6292
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ประวัตคิ ณะกรรมการบริษทั และผู้บริหาร

นายหวาง ชุ ย หลิง แบรนดอน
ประธานกรรมการ
วันทีด่ ารงตาแหน่ ง: 10 มีนาคม 2553
อายุ: 72 ปี
คุณแบรนดอน หวาง เป็ นผูก้ ่อตั้ง ประธานกลุ่ม และประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารของบริ ษทั ดี เอสจี อินเตอร์
เนชัน่ แนล ลิมิเต็ด ("DSGIL")
DSGIL เป็ นบริ ษทั ที่ ประกอบธุ รกิ จหลักโดยการถื อหุ ้นในบริ ษทั อื่ น (Holding Company) ซึ่ งมี สานักงาน
ใหญ่อยู่ที่ประเทศฮ่องกง ปั จจุ บัน บริ ษทั มี ธุรกิ จที่ ยงั คงบริ หารจัดการอยู่ 2 กลุ่ม แห่ งแรก คื อ ส่ วนภูมิภาคเอเชี ย
ตะวันออก ได้แก่ ประเทศฮ่องกง และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยถือเป็ นจุดกาเนิดของกลุ่มดีเอสจีที่ก่อตั้งในปี 2516
ก่อนที่จะก่อตั้งกลุ่มดีเอสจี คุณหวางมีประสบการณ์การทางานกับสายการบินชั้นนาภายหลังจากจบการศึกษา
จากวิทยาลัยเซนต์ฟรังส์ซิสซาเวียร์ ประเทศฮ่องกง (St. Francis Xavier College)

23

นายคัม ชิง แอมโบร์ ส ชาน
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
วันทีด่ ารงตาแหน่ ง: 14 พฤษภาคม 2551
อายุ: 64 ปี
คุณแอมโบร์ส ชาน ร่ วมงานกับบมจ.ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) ในตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร มี หน้าที่ รับผิดชอบตลาดในภูมิ ภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ นับตั้งแต่เดื อนพฤษภาคม 2551 ต่อมาได้รับ
มอบหมายให้มีหน้าที่ดูแลพื้นที่ทวั่ ทวีปเอเชี ยตั้งแต่เดื อนธันวาคม 2552 นอกจากนี้ ยงั ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษทั ของ DSGT DSGMSB DSGML DSGS PTDSG PTDSGT และ DMS
คุณแอมโบร์ สเริ่ มอาชี พในฐานะผูบ้ ริ หารระดับสู งตั้งแต่ปี 2541 โดยเป็ นประธานเจ้าหน้าที่บริ หารในภูมิภาค
เอเชี ยแปซิ ฟิคและเป็ นสมาชิ กของ the Global Executive Board of Novartis Consumer Health S.A. ในช่ ว งปี 25412545 ต่อมาในปี 2546-2547 เป็ นประธานเจ้าหน้าที่บริ หารใน Associated British Foods & Beverage (ABF PLC.) ซึ่ ง
ทั้ง 2 บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ในประเทศสิ งคโปร์ และเป็ นประธานเจ้าหน้าที่บริ หารในบริ ษทั Vitasoy International Holding
Ltd. ในประเทศฮ่องกง ช่วงเดื อนกรกฎาคม 2547 ถึงเดื อนกรกฎาคม 2550 รวมทั้งเคยดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ
ผูจ้ ดั การของบริ ษทั Vasen Strategies Ltd. ในช่วงเดือนสิ งหาคม 2550
ก่อนหน้านั้น คุณแอมโบร์สได้ดารงตาแหน่งเป็ นผูจ้ ดั การทัว่ ไปด้านโครงการพิเศษและผูอ้ านวยการวางแผน
กลยุทธ์และการลงทุนกับ the Henderson Group ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและธุรกิจค้าปลีกในสาธารณรัฐประชาชนจีน
คุ ณแอมโบร์ สได้ด ารงต าแหน่ งเป็ นผูจ้ ัด การทั่ว ไปกับ Nestle China Ltd. (ฮ่ องกงและมาเก๊ า) ในปี 2533
ภายหลังกลับมาจากสหราชอาณาจักรอังกฤษในฐานะผูอ้ านวยการด้านการตลาดและธุ รกิ จกับ DSG (UK) Limited
ก่อนหน้านี้ คุณแอมโบร์สได้รับประสบการณ์ทางด้านการตลาดระหว่างประเทศกับ Procter & Gamble AG ในประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์โดยดารงตาแหน่งเป็ นผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาดในส่วนตะวันออกไกลและตะวันออกกลาง
ตั้งแต่เดื อนกันยายน 2550 คุณแอมโบร์ สได้รับแต่งตั้งเป็ นอาจารย์พิเศษในสาขาการบริ หารจัดการ ณ the
Chinese University of Hong Kong คุ ณ แอมโบร์ ส จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาโทสาขาบริ หารธุ ร กิ จ (General
Management & Marketing) จาก Ivey Business School ประเทศแคนาดา ในปี 2525 และปริ ญญาตรี สาขาบัญชีจาก the
Chinese University of Hong Kong ในปี 2521 คุ ณแอมโบร์ ส เป็ นสมาชิ ก ผูท้ รงคุ ณวุฒิ อ าวุโ สของสมาคมส่ ง เสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2557
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นายโหยว เอ๊ก ชอง
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารการเงิน
วันทีด่ ารงตาแหน่ ง: 1 มิถนุ ายน 2554
อายุ: 46 ปี
คุณเอ๊ก ชอง ร่ วมทางานกับบริ ษทั ดีเอสจี ประเทศมาเลเซี ย ในเดือนเมษายน 2553 ในตาแหน่งผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายการเงิ น ประจาประเทศมาเลเซี ย สิ งคโปร์ และอินโดนี เซี ย ต่อมาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 ได้รับการแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่ งเป็ นประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารการเงิ น-เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ นอกจากนี้ ยงั ได้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ของ DSGT DSGMSB DSGML DSGS PTDSG PTDSGTและ DMS
ก่อนที่มาร่ วมงานกับดีเอสจี คุณเอ๊ก ชอง ทางานกับ Bausch & Lomb ในตาแหน่งผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินส่วน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้และเอเชีย ในช่วงเดือนเมษายน 2550 ถึงเดือนพฤษภาคม 2553 และได้ทางานกับ
Stryker Corporation ตาแหน่งผูค้ วบคุมการเงินประจาเอเชียใต้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2549 ถึงเดือนมีนาคม 2550
คุณเอ๊ก ชอง เริ่ มอาชีพเป็ นผูส้ อบบัญชีกบั BDO Binder นอกจากนี้ยงั ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็ นผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาต คุณ เอ๊ก ชอง จบการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาบัญชีดว้ ยเกียรตินิยมจาก University of Malaya ใน
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในปี 2558 คุณเอ๊ก ชองผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
Class 207/2015 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
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นางสาวจัสติน แมน ซาน หวาง
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารฝ่ ายปฏิบัติการ
วันทีด่ ารงตาแหน่ ง: 26 เมษายน 2560
อายุ: 41 ปี
คุณจัสติน เริ่ มปฏิบตั ิงานในกลุ่มดีเอสจีต้ งั แต่ปี 2547 โดยเริ่ มจากการเป็ นผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์กบั บริ ษทั ดีเอสจี
ประเทศมาเลเซีย ต่อมาในปี 2553 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นผูอ้ านวยการด้านพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจดูแลทวีปเอเชีย เมื่อ
เดื อนเมษายน 2557 คุ ณจัสติ นได้รับการเลื่ อนตาแหน่ งเป็ นประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารฝ่ ายปฏิ บตั ิ การ ปั จจุ บันดารง
ตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ของ DSGT DSGMSB DSGML DSGS PTDSG PTDSGTและ DMS
คุณจัสติน จบการศึ กษาระดับปริ ญญาโทหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิตการจัดการจากสถาบันบัณฑิต
บริ หารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ คุณจัสตินจบการศึกษาระดับปริ ญญาโท ด้านการเมือง
ระหว่างประเทศ จาก School of Oriental and Africa ในเครื อของ University of London ประเทศอังกฤษ และระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาศิลปะ (เอกภูมิศาสตร์ ) จาก Sussex University ประเทศอังกฤษ ในปี 2557 คุณจัสตินผ่านการอบรม
หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) Class 196/2014 จากสมาคมส่ งเสริ ม สถาบันกรรมการบริ ษ ัท ไทย
(IOD)
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นายกวอก คิง คิงสลีย์ ชาน
กรรมการ
วันทีด่ ารงตาแหน่ ง: 25 ตุลาคม 2559
อายุ: 41 ปี
คุณคิงสลีย ์ ชานได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2559 ในปั จจุบนั คุณคิงสลีย ์
ดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การที่ Morgan Stanley เขาได้ร่วมงานกับ Morgan Stanley ตั้งแต่ปี 2550 โดยรับผิดชอบใน
ส่ วนของการทาธุ รกรรมกลุ่ มการลงทุ นภาคเอกชนในสาธารณรั ฐประชาชนจี น นอกจากนั้น คุ ณคิ งสลี ยย์ งั ดารง
ตาแหน่งกรรมการบริ ษทั Feihe Dairy, Hi-24 Convenience Stores, Omni Remotes, Sino Gas Baijia และIVD Holding
Limited นอกจากนี้ยงั เข้าร่ วมสังเกตการณ์ในคณะกรรมการบริ ษทั CreditEase
ก่อนหน้าที่จะมาร่ วมงานกับ Morgan Stanley คุณคิงสลียม์ ีประสบการณ์ทางานด้านวาณิ ชธนกิจที่ Credit
Suisse และ Citigroup เป็ นเวลา 7 ปี คุณคิงสลียม์ ีเชื้อสายจีนและทางานที่เขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน คุณคิงสลียจ์ บการศึกษาระดับปริ ญญาโท Master of Philosophy สาขาการเงินจาก University of
Cambridge และระดับปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์จาก University of London
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นายยุทธ์ พงศ์ มา (อีริค มา)
กรรมการ
วันทีด่ ารงตาแหน่ ง: 9 พฤศจิกายน 2560
อายุ: 50 ปี
คุณยุทธ์พงศ์ มา ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2560 ในปั จจุบนั คุณ
ยุทธ์พงศ์ดารงตาแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การที่ กองทุน Morgan Stanley Thai Private Equity เขาได้ร่วมงานกับ Morgan
Stanley ตั้งแต่ปี 2537 โดยรั บผิดชอบในส่ วนของด้านวาณิ ชธนกิ จ อี กทั้งดารงตาแหน่ งกรรมการ Morgan Stanley
(Thailand) Limited และ ประธานสมาคมโรงเรี ยนนานาชาติแห่งประเทศไทย
ก่อนหน้าที่จะมาร่ วมงานกับ Morgan Stanley คุณยุทธ์พงศ์ีมีประสบการณ์ทางาน ในตาแหน่ง นักวิเคราะห์
การเงิน ด้านการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการที่ The First Boston Corporation นิวยอรค์ ในช่วงปี 2531 ถึง 2534
คุ ณยุท ธ์ พ งศ์ จบการศึ กษาระดับ ปริ ญ ญาโท Master of Business Administration จาก Columbia Business
School และ ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจจาก Columbia College

28

โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้างองค์กรของบริ ษทั ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1) คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 6 ท่าน มีดงั นี้
รายชื่อ
1. นายหวาง ชุย-หลิง แบรนดอน

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ

2. นายคัม ชิง แอมโบร์ส ชาน

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

3. นายโหยว เอ๊ก ชอง

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารการเงิน

4. นางสาวจัสติน แมน ซาน หวาง*

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ ายปฏิบตั ิการ

5. นายกวอก คิง คิงสลีย ์ ชาน

กรรมการ

6. นายยุทธ์พงศ์ มา (อีริค มา)

กรรมการ

* หมายเหตุ : นางสาวจัสติน แมน ซาน หวาง ได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการแทนนางสาวชัชณี อนันต์ วัฒนพงษ์ มีผลตั้งแต่ วันที่ 26 เมษายน
2560 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครั้ งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
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ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริ ษทั อาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
บริ ษทั หรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี อานาจตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นสมควรและภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริ ษทั อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไข
อานาจนั้นๆได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารมีอานาจหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน
ต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริ หาร การมอบอานาจ
ดังกล่าวต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจ หรื อมอบอานาจช่วง ที่ทาให้คณะกรรมการบริ หารหรื อผูร้ ับมอบ
อานาจจากคณะกรรมการบริ หารสามารถอนุมตั ิการเข้าทารายการที่ ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในส่ วนได้
เสี ย หรื ออาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่ กาหนดในกฎหมายหรื อระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อง) กับ
บริ ษ ัท ฯหรื อ บริ ษทั ย่อ ย ยกเว้น เป็ นการอนุ ม ัติ ร ายการที่ เ ป็ นไปตามการค้า ปกติ ซ่ ึ ง เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิไว้
2. คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจกาหนด แก้ไข และเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯได้
3. คณะกรรมการบริ ษทั อาจจ่ายปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้เป็ นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริ ษทั มีผลกาไรสมควร
พอที่จะทาเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป
4. คณะกรรมการบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่ในเรื่ องที่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนดาเนินการ เช่น เรื่ องที่กฎหมายกาหนด
ให้ตอ้ งได้รับมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้น
5. คณะกรรมการบริ ษทั ต้องประชุมกันอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยมีกรรมการมาร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการ
หนึ่งคนมีเสี ยงหนึ่งเสี ยงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนนในเรื่ องนั้น และถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่ งเพื่อเป็ น
เสี ยงชี้ขาด
6. คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ภายในสี่ เดือนนับแต่วนั สิ้นสุดของรอบปี บัญชี
ของบริ ษทั ฯ
7. กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯทราบโดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่กรรมการมีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อมใน
สัญญาใดที่บริ ษทั ฯทาขึ้น หรื อในกรณี ที่จานวนหุน้ หรื อหุน้ กูข้ องบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อยที่กรรมการถืออยูม่ ีจานวน
ที่เพิม่ ขึ้นหรื อลดลง
8. กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั หรื อเข้าเป็ น
หุ ้นส่ วนในห้างหุน้ ส่ วนสามัญ หรื อเป็ นหุน้ ส่ วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่ วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดอื่นใดที่ ประกอบกิ จการอันมี สภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันกับ
กิ จการของบริ ษทั ฯไม่ว่าเข้าทาเพื่อประโยชน์ตนเอง หรื อประโยชน์ผอู ้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผูน้ ้ นั
9. กรรมการมีอานาจพิจารณา อนุมตั ิการกูย้ มื เงิน การจัดหาวงเงินสิ นเชื่อ การปรับโครงสร้างหนี้ หรื อการออกตราสารหนี้
รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ าประกันเงินกูห้ รื อสิ นเชื่อ หรื อการขอสิ นเชื่อใดๆ ของบริ ษทั ฯ
2) คณะกรรมการบริหาร
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วยกรรมการจานวน 4 ท่าน มีดงั นี้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายหวาง ชุย หลิง แบรนดอน
กรรมการ
2. นายคัม ชิง แอมโบร์ส ชาน

กรรมการบริ หาร

3. นายโหยว เอ๊ก ชอง

กรรมการบริ หาร

4. นางสาวจัสติน แมน ซาน หวาง

กรรมการบริ หาร

หมายเหตุ กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1. ดาเนินกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสัง่ และ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ทุกประการ
2. พิจารณากาหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ กาหนดแผนทางการเงินและงบประมาณ
เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งควบคุมกากับดูแลให้การดาเนิ นงานของคณะทางานที่แต่งตั้ง
บรรลุตามเป้ าหมาย
3. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาและอนุมตั ิ
4. มีอานาจพิจารณาและอนุมตั ิการใช้จ่ายเงินในการดาเนินการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ
5. มีอานาจในการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและโครงสร้างเงินเดือนของบริ ษทั ฯ
6. อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญที่ ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
7. มีอานาจพิจารณาและอนุมตั ิการให้กยู้ มื เงินหรื อการให้สินเชื่อใดๆ ของบริ ษทั ฯ แก่บริ ษทั ย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ ภายใต้หลักเกณฑ์อานาจในการอนุมตั ิสินเชื่อของบริ ษทั ฯ
8. มีอานาจพิจารณาและอนุมตั ิการกูย้ มื เงิน การจัดหาวงเงินสิ นเชื่อ การปรับโครงสร้างหนี้ หรื อการออกตราสารหนี้
รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ าประกันเงินกูห้ รื อสิ นเชื่อ หรื อการขอสิ นเชื่อใดๆ ของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
9. เป็ นคณะที่ปรึ กษาฝ่ ายจัดการในเรื่ องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริ หารงานบุคคล และด้านการ
ปฏิบตั ิการอื่น ๆ
10. ดาเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ การรับมอบอานาจ ตลอดจนการมอบอานาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอานาจ และ/หรื อ
การมอบอานาจในการอนุมตั ิรายการใดที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสี ยหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขดั แย้ง
กับบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อย ซึ่ งการอนุ มตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
และ/หรื อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิรายการดังกล่าวตามที่ ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯหรื อกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง
กาหนด
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โดยในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ต้องมีกรรมการบริ หารมาประชุมไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวน
กรรมการ บริ หารทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการบริ หารสามารถมอบอานาจให้กรรมการอื่นเข้าประชุมแทนได้ โดยให้
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
กรรมการคนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่งเสี ยงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น โดยมติของที่
ประชุมคณะกรรมการบริ หารให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมาก และถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยง
เพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเพื่อเป็ นเสี ยงชี้ขาด
กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย นายแบรนดอน ชุย หลิง หวาง นายคัม ชิง แอมโบร์ส ชาน นาย
โหยว เอ๊ก ชอง นายกวอก คิง คิงสลีย ์ ชาน และนางสาวจัสติน แมน ซาน หวางโดยกรรมการท่านใดก็ได้จานวน 2 ใน 5
คนนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั ฯ
3) ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มีจานวน 3 ท่าน มีดงั นี้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายแอมโบร์ส คัม ชิง ชาน
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2. นายโหยว เอ๊ก ชอง

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารการเงิน

3. นางสาวจัสติน แมน ซาน หวาง

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ ายปฏิบตั ิการ

ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
1. กาหนดพันธกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง เป้ าหมาย และนโยบายบริ ษทั เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
และดาเนินการเพื่อให้เป็ นไปตามพันธกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง เป้ าหมาย ตลอดจนนโยบายของบริ ษทั ดังกล่าวด้วย
รวมถึ งการสั่งการและก ากับดู แลการด าเนิ นงานโดยรวม มี อานาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุ แต่งตั้ง
ตลอดจนการโอนโยกย้า ยข้า มสายงาน/ฝ่ าย/แผนก หรื อ การพ้น จากการเป็ นพนัก งาน ก าหนดอัต ราค่ า จ้า ง
ค่าตอบแทน โบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริ ษทั
2. มีอานาจออกคาสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การทางานภายในองค์กร
3. ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานทัว่ ไปของบริ ษทั
4. ให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรื อ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อานาจช่วง และ/หรื อ การมอบหมายดังกล่าว ให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่ งการมอบอานาจตามหนังสื อมอบอานาจ
และ/หรื อให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรื อคาสัง่ ที่คณะกรรมการของบริ ษทั และ/หรื อ บริ ษทั ฯได้กาหนดไว้
ทั้งนี้ อานาจตลอดจนการมอบอานาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควรจะไม่รวมถึงอานาจ และ/หรื อการมอบอานาจ
ในการอนุ มตั ิรายการใดที่ ตนหรื อบุ คคลที่ อาจมี ความขัดแย้ง มี ส่วนได้เสี ยหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
ขัดแย้งกับบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อย
5. ดาเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
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กระบวนการสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ฯไม่มีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ทั้งนี้ บุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2551 และข้อบังคับของบริ ษทั
องค์ ประกอบและการแต่ งตั้งคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 10 คน ซึ่ งเลือกตั้งโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่ อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริ ษทั
กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2. ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ใน
กรณี ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึง
เลื อ กตั้ง ในครั้ งนั้น ในกรณี ที่บุค คลซึ่ ง ได้รั บการเลื อ กตั้ง ในล าดับถัดลงมามี คะแนนเสี ย งเท่ า กันเกิ นจ านวน
กรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ในการประชุ มสามัญ ประจาปี ทุ กครั้ ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งจานวนหนึ่ งในสามของจานวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกก็ได้
องค์ ประกอบและการแต่ งตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจานวนหนึ่งของบริ ษทั
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้มีการปฐมนิ เทศสาหรับกรรมการใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายนาเสนอภาพรวมของการดาเนิน
กิจการบริ ษทั ฯ ในหัวข้อดังต่อไปนี้
• ภาพรวมของธุรกิจและการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
• กรอบการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์บริ ษทั ฯ
• บทบาทและหน้าที่ของกรรมการ
• การกากับดูแลกิจการและการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
การฝึ กอบรมของคณะกรรมการบริษัท
บริ ษทั ฯ ได้สนับสนุ นให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้ศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ท้ งั จากการศึ กษาด้วยตนเองหรื อการเข้า
อบรม/สัมมนาหลักสูตรที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) และองค์กรอื่นๆ โดยมีรายละเอียด
การเข้าอบรม ดังนี้
 มีกรรมการทั้ง 3 ท่าน จาก 6 ท่านผ่านการอบรมหลักสู ตร Director Certification Program (DCP) และ Director
Accreditation Program (DAP)
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4) ค่ าตอบแทนสาหรับกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายการให้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ การพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในอานาจอนุ มตั ิ ของที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ส่ วนค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารจะอยู่ใน
อานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารอยูใ่ นระดับเดียวกับอุตสาหกรรมซึ่ง
เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการและผูบ้ ริ หารที่มีคุณสมบัติตรงตามที่บริ ษทั ฯต้องการ
ที่ ป ระชุ ม สามัญ ประจ าปี ผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1/2560 เมื่ อ วัน ที่ 26 เมษายน 2560 ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ ค่ า ตอบแทน
กรรมการประจาปี 2560 โดยกาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จานวน 3 ท่าน ท่านละ
545,000 บาท โดยแบ่ งเป็ นค่าตอบแทนคงที่ จานวน 300,000 บาทและค่าตอบแทนตามจานวนของการเข้าร่ วม
ประชุม จานวน 245,000 บาท ส่วนกรรมการท่านอื่นไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
(1) กรรมการ
ในปี 2560 บริ ษทั ฯได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้แก่กรรมการบริ ษทั ฯ จานวน 3 ท่าน เป็ นจานวนเงิน
0.695 ล้านบาท โดยเป็ นค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินในฐานะกรรมการ ดังนี้
หน่ วย: พันบาท
รายชื่อ
1. นายแบรนดอน ชุย หลิง หวาง
2. นายแอมโบร์ส คัม ชิง ชาน
3. นายโหยว เอ๊ก ชอง
4. นางสาวจัสติน แมน ซาน หวาง
5. นางสาวชัชณี อนันต์วฒั นพงษ์
6.นายยุทธ์พงศ์ มา (อีริค มา)
7. นายดิ๊กกี้ ปี เตอร์ ยิบ*
8. นายสุขพร ชัชวาลาพงษ์*
9. นายชวาน-เดอร์ อเลกซ์ คิง*

คณะกรรมการ
บริษัท
-

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
220
255
220

รวม
220
255
220

หมายเหตุ คณะกรรมการตรวจสอบ นายดิ๊กกี้ ปี เตอร์ ยิบ นายสุขพร ชัชวาลาพงษ์ และ นายชวาน-เดอร์ อเลกซ์ คิง ได้ ลาออกจาก
ตาแหน่งเมื่อ สิ งหาคม 2560

(2) กรรมการ
ในปี 2560 บริ ษทั ฯได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผบู ้ ริ หาร 3 ท่าน เป็ นจานวนเงิน 34.1 ล้านบาท โดยเป็ น
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินในรู ปแบบของเงินเดือนและโบนัส และค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงินในรู ปแบบของสวัสดิการ
ค่ าตอบแทนอืน่ ๆ
(1) กรรมการ
กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนอื่นๆจากบริ ษทั ฯตามความเหมาะสม เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พกั และค่าอาหาร
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(2) ผูบ้ ริ หาร
- เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพโดยสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน
- โครงการผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว (Long-term Incentive: LTI)
บริ ษ ัท ฯได้จัดให้มีโ ครงการผลตอบแทนจู งใจในระยะยาว (LTI) เพื่ อ เป็ นแรงจู ง ใจให้กับผูบ้ ริ หารและ
พนักงานที่มีผลการปฏิบตั ิงานที่โดดเด่นและร่ วมทางานกับบริ ษทั ในระยะยาว โครงการมีระยะเวลา 3 ปี
5) บุคลากร
จานวนพนักงานทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 368 คน ดังนี้
สายงาน
แผนกบริ หาร
แผนกกระบวนการ
แผนกบริ หารงานทัว่ ไปและสนับสนุน
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

3
288
77
368

จานวนพนักงานทั้งหมดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 590 คน เป็ นดังนี้
บริษทั

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รวม

17
118
202
247
4
2
590

DMS
DSGML
DSGMSB
PTDSG
PTDSGT
DSGS

กลุ่มบริ ษทั ฯมีพนักงานทั้งหมด 958 คน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานเทียบกับปี ที่ผา่ นมาอย่างมี
นัยสาคัญ พนักงานจะได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ฯในรู ปแบบของเงินเดือน โบนัส เงินสบทบจากกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ตามที่บริ ษทั กาหนดไว้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานที่เป็ นนัยสาคัญอันมีผลกระทบทางด้านลบต่อบริ ษทั ฯ ใน
ระยะเวลานับตั้งแต่ดาเนินกิจการเป็ นต้นมา
บริ ษทั ฯมีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
และการเติบโตในระยะยาว โดยส่ งเสริ มให้พนักงานเข้าร่ วมการอบรมหลักสู ตรตามสายงานที่ เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
พนักงานยังสามารถเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิงานจริ งและจากคาแนะนาของผูท้ ี่มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน (On-thejob-training) รวมถึงการเข้าร่ วมสัมมนา
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โครงสร้ างการถือหุ้นและบริ ษัทในกลุ่ม
บริ ษทั ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“DSGT”) มีผถู ้ ือหุน้ รำยใหญ่ คือ บริ ษทั ดี
เอสจี เคย์แมน ลิ มิ เต็ ด DSG (Cayman) ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 99.32 และ บริ ษ ัท ดี เอสจี อิ นเตอร์ เนชั่นแนล ลิ มิ เต็ด
(“DSGIL”) ผูถ้ ื อหุ ้นลำดับสู งสุ ด ถื อหุ ้น บริ ษทั ดี เอสจี เคย์แมน ลิ มิเต็ด DSG (Cayman) ในสัดส่ วนร้ อยละ 66.54 ใน
ปั จจุบนั DSGT มีกำรดำเนิ นธุรกิจในบริ ษทั ย่อยจำนวน 6 บริ ษทั ในประเทศไทย มำเลเซี ย อินโดนี เซี ย และสิ งคโปร์
โดยมีโครงสร้ำงกำรกำรถือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั ดังนี้
โครงสร้ างของบริษัทฯ และบริษทั ย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
DSGIL
66.54%

DSG
(Cayman)
99.32%

DSGT

100%

DSGML

100%

DSGMS
B

100%

PTDSG

100%

DSGS

99.99%

DMS

100%

PTDSGT

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์ เนชั่นแนล ลิมเิ ต็ด (“DSGIL”)
บริษัท ดีเอสจี เคย์ แมน ลิมเิ ต็ด (“DSG (Cayman)”)
บริ ษทั ดี เอสจี อินเตอร์ เนชัน่ แนล ลิมิเต็ด (“DSGIL”) จดทะเบี ยนที่ บริ ติช เวอร์ จิน ไอส์แลนด์ เมื่อวันที่ 31
ธันวำคม 2534 สำนักงำนใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่ประเทศฮ่องกง DSGIL มีบริ ษทั ในเครื อที่ดำเนิ นธุรกิจผลิตและจำหน่ำยผ้ำอ้อม
สำเร็ จรู ปสำหรับเด็กและผูใ้ หญ่ ภำยใต้ยี่ห้อยี่ห้อเบบี้เลิฟ เพ็ทเพ็ท ฟิ ตตี้ ดิสโป้ 123 แฮนดี้ และเซอร์ เทนตี้ ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กำ ฮ่องกง สำธำรณรัฐประชำชนจีน ไทย มำเลเซีย อินโดนีเซีย และสิ งคโปร์
ในช่วงต้นปี 2556 DSGIL ขำยธุรกิจในบริ ษทั Associated Hygienic Products (AHP) ผูผ้ ลิตผ้ำอ้อมในประเทศ
สหรัฐอเมริ กำให้กบั บริ ษทั Domtar Corporation ทั้งนี้ DSGIL ยังคงดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในประเทศฮ่องกง สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน และในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ผ่ำนกำรถือหุน้ DSGT
บริ ษทั ดีเอสจี เคย์แมน ลิมิเต็ด DSG (Cayman) จดทะเบียนที่ เคย์แมน ไอส์แลนด์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม 2560
ปั จจุบนั DSG (Cayman) ถือหุน้ ใน DSGT ร้อยละ 99.32 ของจำนวนหุน้ ที่ชำระแล้วทั้งหมด
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บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“DSGT”)
บริ ษทั ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภำคม 2537 และ
เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 สิ งหำคม 2549 เพื่อดำเนิ นธุรกิจกำรผลิตและจำหน่ำย
ผ้ำอ้อมสำเร็ จรู ปสำหรับเด็กและผ้ำอ้อมสำเร็ จรู ปสำหรับผูใ้ หญ่ ภำยใต้แบรนด์เบบี้เลิฟ เพ็ทเพ็ท ฟิ ตตี้ และเซอร์เทนตี้
สำหรับทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
ปั จจุบนั DSGT ถือหุ ้นร้อยละ 100 ใน DSGML DSGMSB DSGS PTDSG ,PTDSGT และร้อยละ 99.99 ใน
DMS
บริษัทย่ อย
1) บริษทั ดิสโพสเซเบิล ซอฟท์ กู๊ด (มาเลเซีย) เอสดีเอน บีเอชดี (“DSGML”)
DSGML จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 ริ งกิต แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญ 100,000 หุน้
มูลค่ำ ที่ ตรำไว้หุ้นละ 1 ริ งกิ ต และมีทุนชำระแล้ว 3 ริ งกิ ต ต่อมำเมี่อวันที่ 29 พฤศจิ กำยน 2547 บริ ษทั ได้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนเป็ น 5 ล้ำนริ งกิต แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญ 5 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 ริ งกิต และมีทุนชำระแล้ว 3,000,003 ริ ง
กิ ต DSGML ประกอบกิ จกำรจำหน่ ำยและทำกำรตลำดผลิตภัณฑ์ผำ้ อ้อมสำเร็ จรู ปสำหรับเด็กและผูใ้ หญ่ในประเทศ
มำเลเซีย
2) บริษทั ดีเอสจี (มาเลเซีย) เอสดีเอน บีเอชดี (“DSGMSB”)
DSGMSB จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2541 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้ำนริ งกิต แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญ 5 ล้ำนหุ ้น มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 ริ งกิต และมีทุนชำระแล้ว 2 ริ งกิต ต่อมำเมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2542 บริ ษทั ได้เพิ่มทุนชำระแล้วเป็ น
จำนวน 3,400,002 ริ งกิต และในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2542 บริ ษทั ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 10 ล้ำนริ งกิต และมีทุน
ชำระแล้ว 3,400,002 ริ งกิต DSGMSB ประกอบกิจกำรผลิตผ้ำอ้อมสำเร็ จรู ปสำหรับเด็กและผูใ้ หญ่ในประเทศมำเลเซีย
3) บริษทั พีที ดีเอสจี เซอยา มาส อินโดนีเซีย (“PTDSG”)
PTDSG จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2540 ด้วยกำรร่ วมทุนระหว่ำง DSGIL ถือหุน้ ร้อยละ 60 กับนำยโซลิสติโอ อับ
ดุล อเล็ก ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นชำวอินโดนี เซี ยถือหุ ้นร้อยละ 40 โดยมีทุนจดทะเบียน 28,824 ล้ำนรู เปี ย แบ่งเป็ นหุ ้นสำมัญ
จำนวน 12,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 2,402,000 รู เปี ย และมีทุนชำระแล้ว 7,200 หุ ้น รวมมูลค่ำ 17,294.40 ล้ำนรู
เปี ย เพื่อประกอบกิจกำรผลิตผ้ำอ้อมสำเร็ จรู ปสำหรับเด็กและจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำวผ่ำนบริ ษทั พีทีแพนค่ำ เท
เลนต้ำ มำส ซึ่ งอยูใ่ นประเทศอินโดนี เซี ย (พีทีแพนค่ำ เทเลนต้ำ มำส ถือหุ ้นโดยกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นชำวอินโดนี เซี ยข้ำงต้น
ร้อยละ 95)
ในเดือนธันวำคม 2550 PTDSG ได้ออกหุน้ สำมัญจำนวน 3,800 หุน้ โดย DSGT ได้รับจัดสรรเป็ นจำนวน 2,280 หุน้
และนำยโซลิสติโอ อับดุล อเล็ก ได้รับจัดสรรเป็ นจำนวน 1,520 หุ ้น และชำระค่ำหุ ้นเสร็ จสิ้ นในวันที่ 31 ธันวำคม 2551
ทำให้มีทุนชำระแล้วคิดเป็ น 11,000 หุ ้น โดย DSGT ถือหุ ้นประมำณร้อยละ 60 หรื อเท่ำกับ 6,599 หุ ้น ขณะที่ผถู ้ ือหุน้
ท้องถิ่นถือหุน้ ประมำณร้อยละ 40 หรื อเท่ำกับ 4,400 หุน้
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เมื่อเดือนธันวำคม 2553 บริ ษทั ได้เข้ำซื้ อหุ ้น PTDSG ในส่ วนที่เหลืออีกร้อยละ 40 จำกนำยโซลิสติโอ อับดุล อเล็ก
ทำให้ PTDSG กลำยเป็ นบริ ษทั ย่อยของ DSGT ในสัดส่วนร้อยละ 100
4) บริษทั ดิสโพสเซเบิล ซอฟท์ กู๊ด (เอส)พีทอี ี ลิมิเต็ด (“DSGS”)
DSGS จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิ งหำคม 2526 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้ำนเหรี ยญสิ งคโปร์ แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญ 2 ล้ำน
หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 เหรี ยญสิ งคโปร์ และมีทุนชำระแล้ว 1.5 ล้ำนเหรี ยญสิ งคโปร์ เพื่อประกอบกิจกำรจำหน่ำย
และทำกำรตลำดผลิตภัณฑ์ผำ้ อ้อมสำเร็ จรู ปสำหรับเด็กและผูใ้ หญ่ในประเทศสิ งคโปร์
เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2553 DSGS ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงธุรกิจเป็ นผูด้ ำเนิ นกำรจัดจำหน่ำย โดยได้แต่งตั้งบริ ษทั
ผูแ้ ทนเพื่อจัดจำหน่ำยสิ นค้ำทั้งหมดของบริ ษทั
5) บริษทั ดีเอสจี แมเนจเม้ นท์ เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด (“DMS”)
DMS จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2556 ด้วยทุนจดทะเบี ยน 10 ล้ำนบำท ให้บริ กำรสนับสนุ นด้ำนกำรจัดกำรแก่
บริ ษทั ในเครื อหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวโยง ซึ่งตั้งอยูภ่ ำยในและภำยนอกประเทศไทย
6) บริษทั พีที ดีเอสจี เซอยา มาส เทรดดิง้ อินโดนีเซีย (“PTDSGT”)
PTDSGT จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม 2560 ในเดือนสิ งหำคม 2560 PTDSGT ได้ออกหุ ้นสำมัญจำนวน 2,500
หุน้ โดย DSGT ได้ลงทุนเป็ นจำนวน 2,490 หุน้ และ บริ ษทั ดีเอสจี (มำเลเซีย) เอสดีเอน บีเอชดี (“DSGMSB”) ได้ลงทุน
เป็ นจำนวน 10 หุ ้น และชำระค่ำหุ ้นเสร็ จสิ้ นในวันที่ 4 สิ งหำคม 2560 ทำให้มีทุนชำระแล้วคิดเป็ น 2,500 หุ ้น โดย
DSGT ถือหุน้ ประมำณร้อยละ 99.60 ขณะที่ DSGMSBถือหุน้ ประมำณร้อยละ 0.40
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โครงสร้ างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของดีเอสจีที ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. บริ ษทั ดีเอสจี เคย์แมน ลิมิเต็ด
2. HSBC BANK PLC-HSBC BROKING SECURITIES
(ASIA) LIMITED
3. นายไกรสี ห์ ไชยวรฉัตร
4. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
5. นางพวง พิริยะพรพิพฒั น์
6. นายสมชาย พงศ์สุริยนันท์
7.นายโสภณ ไพรสณฑ์
8. นางธัญญพัทธ์ สิ ริโชติธนบูรณ์
9. นายวรพจน์ จรรย์โกมล
10. นายนิธิโรจน์ สิ ริโชติฐากุล
ผูถ้ ือหุน้ รายอื่นๆ
ทั้งหมด

จานวนหุ้น

ร้ อยละการถือครอง

1,251,464,652

99.32

1,680,000

0.13

1,294,090

0.10

460,000

0.04

359,800

0.03

343,900

0.03

305,000

0.02

222,800

0.02

210,000

0.02

205,500

0.02

3,454,053

0.27

1,259,999,795

100.00

หมายเหตุ: มีผถู ้ ือหุน้ ทั้งหมดจานวน 594 คน
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การกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ ได้กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลกิจกำร เพื่อควำมโปร่ งใสในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ ทุกระดับชั้น
ทั้งในส่ วนของพนักงำนระดับปฏิบตั ิงำน ผูบ้ ริ หำร ตลอดจนคณะกรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งเป็ นพื้นฐำนสำคัญในกำรปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ภำพและเพิ่มประสิ ทธิ ผลในกำรประกอบกิจกำรของบริ ษทั ฯ เพื่อประโยชน์ในระยะยำวของผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้ำ นัก
ลงทุน และสำธำรณชนทัว่ ไป บริ ษทั ฯ จึงได้ดำเนิ นกำรตำมนโยบำยและแนวปฏิบตั ิในกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรมี
จริ ยธรรมทำงธุรกิจที่กำหนดไว้ ดังนี้
1. การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญของสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น โดยมีแนวปฏิบตั ิ ที่สอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ดังนี้
 นำเสนอวำระแต่งตั้งและกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร กำรแต่งตั้งและกำหนดค่ำตอบแทนผูต้ รวจสอบบัญชี กำร
จ่ำยเงินปั นผล และกำรตัดสิ นใจทำงธุรกิจที่สำคัญ (ถ้ำมี) ให้ผถู ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจำปี
 นำเสนอข้อมูลสำคัญที่ผถู ้ ือหุน้ ควรทรำบผ่ำนหลำยช่องทำง เช่น ระหว่ำงกำรประชุม และเว็บไซต์ของบริ ษทั คือ
www.dsgap.com
 ไม่ริดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น โดยจะไม่แจกเอกสำรที่มีขอ้ มูลสำคัญเพิ่มเติมกะทันหันในที่ประชุม ไม่เพิ่มวำระอื่นๆ
ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้ำในกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น ไม่จำกัดสิ ทธิ กำรเข้ำประชุมของผูถ้ ือหุ ้นที่มำสำยสำหรับกำร
ลงคะแนนวำระที่ยงั เหลืออยูใ่ นกำรประชุม
 ใช้ระบบบำร์ โค้ดเพื่อสนับสนุ น กระบวนกำรลงทะเบี ยนและนับคะแนนเสี ยงให้มีป ระสิ ทธิ ภ ำพสู งขึ้ น เพื่ อ
ประโยชน์เกิดต่อผูถ้ ือหุน้ ที่มำเข้ำร่ วมประชุม
 เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ ในกำรสอบถำม แสดงควำมคิดเห็น และเสนอข้อเสนอแนะต่ำงๆ
 บันทึกรำยงำนกำรประชุมไว้อย่ำงถูกต้องเพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สำมำรถตรวจสอบได้
 จัดให้มีกำรแปลภำษำ ในกรณี ที่ผูด้ ำเนิ นกำรประชุมเป็ นชำวต่ำงชำติ เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นมีควำมเข้ำใจในสำระของกำร
ประชุม และสำมำรถสอบถำม หรื อแสดงควำมคิดเห็นได้
 จัดหำอำกรแสตมป์ สำหรับผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่ วมประชุมกรณี ได้รับมอบฉันทะ
1.2 การปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกันที่
สอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังนี้
 จัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมพร้อมเอกสำรประกอบก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน โดยบริ ษทั มอบหมำย
ให้บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐำนะนำยทะเบียนของบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่ งเอกสำรแก่ผู ้
ถือหุน้ และประกำศลงในหนังสื อพิมพ์รำยวันติดต่อกัน 3 วัน เพื่อบอกกล่ำวผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้ำ
 เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั ฯ ได้ส่งแบบมอบฉันทะไป
พร้อมหนังสื อเชิ ญประชุม รวมทั้งระบุเอกสำรที่ ตอ้ งใช้ในกำรมอบฉันทะอย่ำงชัดเจน พร้อมทั้งเพิ่มทำงเลือก
ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น โดยให้กรรมกำร ตำมรำยชื่อที่ระบุในหนังสื อบอกล่ำวเรี ยกประชุมเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจำกผูถ้ ือ
หุน้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมได้
 เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมผ่ำนช่องทำง เว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจได้วำ่
ผูถ้ ือหุน้ จะได้รับข่ำวสำรจำกบริ ษทั ในหลำยช่องทำง
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 กำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ในกำรประชุม ที่เอื้อให้ผถู ้ ือหุ ้นสำมำรถเข้ำประชุมได้อย่ำงสะดวก โดยในปี 2560
บริ ษทั ได้จดั ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 26 เมษำยน 2560 เวลำ 9.00 น. ณ โรงแรมครำวน์ พลำซ่ำ
กรุ งเทพ ลุมพินี พำร์ ค สถำนที่จดั งำนตั้งอยูใ่ จกลำงเมือง ซึ่ งสำมำรถเดินทำงได้ท้ งั รถโดยสำรสำธำรณะ เช่น รถ
ประจำทำง รถไฟฟ้ ำ BTS และ MRT เป็ นต้น
 แจ้งมติที่ประชุมหลังเสร็ จสิ้ นกำรประชุม และนำส่ งรำยงำนกำรประชุมและเผยแพร่ รำยงำนดังกล่ำวบนเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ
 บันทึกกำรประชุมในลักษณะเทปบันทึกเสี ยง
1.3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ซึ่ งประกอบด้วย ผูบ้ ริ หำร พนักงำน ลูกค้ำ คู่คำ้ คู่แข่ง
เจ้ำหนี้ ภำครัฐและหน่ วยงำนอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง โดยบริ ษทั ฯ ได้ปฏิ บตั ิตำมข้อกำหนดของกฎหมำยและกฎระเบี ยบต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่ำสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยเหล่ำนี้ได้รับกำรดูแลอย่ำงเหมำะสม
พนักงำน
บริ ษทั ฯ ตระหนักดี ว่ำพนักงำนเป็ นแรงขับเคลื่ อนที่ สำคัญต่อกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯในระยะยำว
บริ ษทั ฯ จึงสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีกำรดูแลพนักงำนอย่ำง
เสมอภำค กำรให้ผลตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสมและเป็ นธรรม เช่น กำรจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กำรจัดให้มี
ประกันสุขภำพกลุ่ม กำรกำหนดนโยบำยควำมปลอดภัย และกิจกรรมแรงงำนสัมพันธ์รวมทั้งสโมสรพนักงำน เป็ นต้น โดย
อิ งตำมระดับผลกำรประเมินกำรปฏิ บตั ิ งำน และสอดคล้องกับผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ เที ยบเคี ยงกับตลำดและ
อุตสำหกรรมเดี ยวกันได้ นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ได้สนับสนุ นกำรฝึ กอบรมพนักงำนทั้งภำยในและภำยนอกบริ ษทั ฯอย่ำง
เพียงพอเพื่อเพิ่มทักษะและขีดควำมสำมำรถ
ลูกค้ำและผูบ้ ริ โภค
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ในกำรพัฒนำคุณภำพของผลิตภัณฑ์ และกำรบริ กำรให้ดียิ่งๆ ขึ้น เพื่อให้ลูกค้ำเกิ ดควำมเชื่อมัน่
และควำม
พึงพอใจสู งสุ ด โดยมีนโยบำยส่ งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพสู งด้วยต้นทุนกำรผลิตที่ต่ำที่ สุดเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ บริ ษทั ฯได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่ถูกต้องเพียงพอและเปิ ดโอกำสให้ลูกค้ำและผูบ้ ริ โภคได้
ติดต่อหรื อขอคำแนะนำในหลำยช่องทำง นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯได้กำหนดให้พนักงำนพึงรักษำควำมลับของข้อมูลลูกค้ำและ
ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
คู่แข่ง
บริ ษทั ฯ มีกำรดำเนิ นธุรกิจอย่ำงมีจริ ยธรรม โปร่ งใส และกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรมกับคู่แข่ง ไม่แสวงหำข้อมูล
ของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริ ตไม่เหมำะสม
คู่คำ้
บริ ษทั ฯ มีจรรยำบรรณในกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง และกระบวนกำรคัดเลือกภำยใต้กรอบกำรปฏิ บตั ิต่อคู่คำ้ อย่ำงเป็ น
ธรรม บริ ษทั ฯ ดำเนินธุรกิจกับคู่คำ้ เป็ นไปอย่ำงเหมำะสมและรับผิดชอบต่อคู่คำ้ รวมถึงประสำนประโยชน์ของทั้งสองฝ่ ำย
อย่ำงเป็ นธรรม กำรซื้ อสิ นค้ำและบริ กำรจำกคู่คำ้ จะดำเนิ นกำรให้สอดคล้องกับกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำหรื อเงื่อนไขต่ำงๆ ที่
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ตกลงไว้อย่ำงเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ ง ต้องรี บแจ้งให้คู่คำ้ ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่ วมกัน
พิจำรณำหำแนวทำงแก้ไข
เจ้ำหนี้
บริ ษ ัท ฯ ปฏิ บัติ ต่ อ เจ้ำ หนี้ ด้ว ยควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ พัน ธะทำงกำรเงิ น และเงื่ อ นไขค้ ำ ประกัน ตำมที่ ร ะบุ ใ น
ข้อกำหนดของสัญญำตลอดจนไม่ใช้วิธีกำรที่ไม่สุจริ ต กรณี ที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ ง บริ ษทั ฯจะรี บ
แจ้งให้เจ้ำหนี้ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่ วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไข
หน่วยงำนรัฐฯและองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯ มี ควำมมุ่งมัน่ ที่ จะดำเนิ นธุ รกิ จอย่ำงมี บรรษัทภิ บำลและปฏิ บตั ิ ตำมกฏหมำยท้องถิ่ น กฎเกณฑ์ต่ำงๆ
รวมถึงมำตรฐำนสำกล ตลอดจนกำรปฏิบตั ิต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเป็ นธรรมโดยคำนึ งถึงกำรมีส่วนร่ วมกับชุ มชน
กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ และกำรสร้ำงกิจกำรให้มีควำมยัง่ ยืน
1.4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยสำรสนเทศที่เป็ นข้อมูลสำคัญของบริ ษทั ฯ รวมถึงรำยงำนทำงกำรเงินและสำรสนเทศอื่นๆ อย่ำง
ชัดเจน กระชับ เข้ำใจง่ำย โปร่ งใส ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้รับสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยมี
แนวปฏิบตั ิในเรื่ องกำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่ งใสที่สอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังนี้
 เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้ำงผูถ้ ือหุน้ ที่ชดั เจน ของ คณะกรรมกำร และผูบ้ ริ หำร
 ด้ำนคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน บริ ษทั ได้แต่งตั้งบริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ให้เป็ น
ผูส้ อบบัญชี และเป็ นผูส้ อบบัญชี ที่มีควำมเป็ นอิสระ โดยงบกำรเงินในปี ที่ผ่ำนมำของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีได้รับ
รองงบกำรเงินอย่ำงไม่มีเงื่อนไข
 เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ และนักลงทุนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จึงจัดให้มีช่องทำงในกำรเข้ำถึงข้อมูลไว้
เช่น เว็บไซต์
1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯได้กำหนดแนวทำงสำหรับบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ดังนี้
1.5.1 โครงสร้ างคณะกรรมการ
 คณะกรรมกำรบริ ษทั มีจำนวน 6 ท่ำน (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560) ประกอบด้วย
 กรรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร จำนวน 3 ท่ำน
 กรรรมกำร จำนวน 3 ท่ำน
 บริ ษทั ฯได้แยกตำแหน่ งประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำร (CEO) เป็ น 2 ตำแหน่ ง และไม่เป็ น
บุคคลเดี ยวกัน เพื่อแบ่งแยกหน้ำที่ ระหว่ำงกำรกำหนดนโยบำย และกำรกำกับดูแลกิ จกำรจำกกำรบริ หำรงำน
ประจำ โดยมี รำยละเอี ยดขอบเขตอำนำจหน้ำที่ ของคณะกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรบริ หำรตำมหัวข้อ
โครงสร้ำงกำรจัดกำร
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 บริ ษทั ฯ ได้กำหนดวำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจนในข้อบังคับของบริ ษทั ว่ำให้กรรมกำร
ออกจำกตำแหน่งจำนวนหนึ่ งในสำมของจำนวนกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี ของบริ ษทั ฯ ถ้ำ
จำนวนกรรมกำรที่จะออกแบ่งเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด กล่ำวคือ กรรมกำรแต่ละท่ำน
มีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 3 ปี
1.5.2 บทบาทหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 คณะกรรมกำรของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมกำรที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในกำรดำเนินธุรกิจ
ซึ่ งทำหน้ำที่ กำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้ ำหมำย พันธกิ จ แผนธุ รกิ จ และงบประมำณของบริ ษทั ฯ
ตลอดจนก ำกับ ดู แ ลฝ่ ำยจัด กำรบริ ห ำรงำนให้ เ ป็ นไปตำมนโยบำยที่ ก ำหนดไว้อ ย่ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและ
ประสิ ทธิ ผล ภำยใต้กรอบของกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ด้วยควำม
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวัง ตำมหลักกำรกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อสร้ำงมูลค่ำกิจกำรสูงสุดให้แก่
ผูถ้ ือหุน้
 บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญเป็ นอย่ำงยิง่ ต่อระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ตลอดจนกำรมีระบบกำรสอบทำนเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็ นไปตำมข้อกฎหมำย และมีกำรระบบกำรควบคุมที่ดี
เพื่อให้ระบบกำรควบคุมภำยในมีประสิ ทธิภำพและเกิดประสิ ทธิผลสูงสุดต่อบริ ษทั ฯ
 คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจำรณำ กำหนด และแยกบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำร
บริ ษทั คณะกรรมกำรบริ หำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรอย่ำงชัดเจน

 บริ ษทั ฯ ได้จดั ทำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั ต่อรำยงำนทำงกำรเงิ นโดยแสดงควบคู่กบั
รำยงำนทำงกำรเงินในรำยงำนประจำปี
1.5.3 การประชุมคณะกรรมการ
 บริ ษทั ฯ จัดส่งหนังสื อเชิญประชุมพร้อมเอกสำรประกอบเพื่อให้กรรมกำรพิจำรณำก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำง
น้ อ ย 7 วัน เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตำมระยะเวลำขั้น ต่ ำ ตำมที่ ก ฎหมำยก ำหนด โดยบริ ษ ัท ฯ จัด ให้ มี ก ำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง และมีกำรประชุมเพิ่มเติมตำมควำมจำเป็ น
 ในปี 2560 คณะกรรมกำรบริ ษทั มีกำรประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และกำรประชุมสำมัญประจำปี ผูถ้ ือหุน้ จำนวน 1
ครั้งโดยมีกำรจดบันทึกกำรประชุมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน จัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่
ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ พร้อมให้กรรมกำรและผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
 ในปี 2560 กรรมกำรบริ ษทั แต่ละท่ำนเข้ำร่ วมกำรประชุมดังนี้
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จานวนการเข้ าประชุ ม (ครั้ง/ทั้งหมด)
รายชื่อ

1. นำยหวำง ชุย-หลิง แบรนดอน
2. นำยคัม ชิง แอมโบร์ส ชำน
3. นำยโหยว เอ๊ก ชอง
4. นำยกวอก คิง คิงสลีย ์ ชำน
5. นำงสำวจัสติน แมน ซำน
หวำง*
6. นำยยุทธ์พงศ์ มำ (อีริค มำ)

ตาแหน่ ง

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรและประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริ หำร
กรรมกำรและประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริ หำรกำรเงิน
กรรมกำร
กรรมกำรและประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริ หำรฝ่ ำย
ปฏิบตั ิกำร
กรรมกำร

คณะกรรมการบริษทั

ประชุ มสามัญประจาปี
ผู้ถือหุ้น

0/6
6/6

0/1
1/1

6/6

1/1

5/6
4/6

1/1
-

2/6

-

* หมำยเหตุ : นางสาวจัสติน แมน ซาน หวาง ได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการแทนนางสาวชัชณี อนันต์ วัฒนพงษ์ มีผลตั้งแต่ วันที่ 26 เมษายน 2560
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครั้ งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

2. การต่ อต้ านการคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ฯได้ตระหนักว่ำกำรต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบสำคัญตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี แสดง
ให้เห็นถึงควำมซื่ อสัตย์ ควำมโปร่ งใสและควำมเป็ นธรรมในกำรประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้กำหนดนโยบำยเป็ นแนว
ปฏิบตั ิดำ้ นจรรยำบรรณทำงธุรกิจเพื่อให้พนักงำนได้ปฏิบตั ิตำมอย่ำงเหมำะสมในขณะที่ทำงำนให้กบั บริ ษทั ฯ มีดงั นี้
2.1 การรับของขวัญ/รับสินบนหรือติดสินบน
เป็ นกำรไม่เหมำะสมที่ พนักงำนจะรับของขวัญใดๆจำกบริ ษทั ฯคู่คำ้ ถ้ำเห็ นว่ำกำรรับของขวัญดังกล่ ำวมีผลกระทบต่อ
ควำมสัมพันธ์ดำ้ นธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำม ให้ถือว่ำเป็ นกำรสมควรที่จะรับของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ซึ่ งมอบให้กนั ตำมประเพณี
นิ ยมในควำมสัมพันธ์ลกั ษณะเดี ยวกัน กำรรับของขวัญที่นอกเหนื อจำกนี้ จะต้องรำยงำนให้หัวหน้ำงำนโดยตรงรับทรำบ
โดยของขวัญดังกล่ำวต้องถูกส่งคืนหรื อทำลำย และจะต้องแจ้งให้ผมู ้ อบของขวัญรับทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรถึงนโยบำย
ของบริ ษทั ฯในเรื่ องนี้
2.2 การฉ้ อโกง
บริ ษทั ฯยึดมัน่ นโยบำย “มำตรฐำนกำรทำงำนที่ดีที่สุด” ในกำรดำเนิ นธุรกิจทุกอย่ำง และบริ ษทั ฯจะไม่ยอมให้
เกิดกำรฉ้อโกงหรื อกำรทุจริ ตทุกรู ปแบบ ทั้งในกิจกรรมทำงธุรกิจหรื อในกำรสื่ อสำรต่อสำธำรณชนที่เกี่ยวกับกิจกรรมทำง
ธุรกิจ พนักงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรฉ้อโกงหรื อทุจริ ต จะถูกเพิกถอนกำรว่ำจ้ำงและจะต้องรับโทษทำงอำญำตำมที่กฎหมำย
กำหนด
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3. การทับซ้ อนทางผลประโยชน์
บริ ษทั ฯได้กำหนดนโยบำยเรื่ องกำรทับซ้อนของผลประโยชน์สำหรับคณะกรรมกำรตำมที่กำหนดในขอบเขต
ของอำนำจและหน้ำที่ ของคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯและกำหนดในหน้ำที่ของพนักงำนทุกคนภำยใต้ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ
ดังนี้
กำรทับซ้อนทำงผลประโยชน์เกิดขึ้นเมื่อพนักงำนมีควำมเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สร้ำงผลประโยชน์ส่วนตัวโดย
ขัด ต่ อ ผลประโยชน์ ข องบริ ษัท ฯ ซึ่ งถื อ เป็ นหน้ ำ ที่ ข องพนั ก งำนที่ จ ะต้อ งหลี ก เลี่ ย งสถำนกำรณ์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด กำร
ประนีประนอมผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อเพื่อผลกำไรส่วนตัว
• ให้ควำมช่วยเหลือกับบริ ษทั ฯคู่แข่ง
•

กำรกระทำใดๆ อันเป็ นในลักษณะที่ก่อให้เกิดกำรแข่งขันกับบริ ษทั ฯ

•

รับผลประโยชน์ดำ้ นกำรเงินกับองค์กรที่ทำธุรกิจกับบริ ษทั ฯ แม้วำ่ จะไม่ได้มีส่วนในกำรบริ หำรหรื อตัดสิ นใจ แต่
กำรเข้ำไปเป็ นเจ้ำของหุน้ ในบริ ษทั มหำชนในจำนวนไม่มำกนัก ไม่ถือว่ำเป็ นกำรกระทำที่ขดั ต่อผลประโยชน์

•

ใช้ขอ้ มูลซึ่งถือเป็ น “ข้อมูลภำยใน” ไม่เปิ ดเผยทัว่ ไป เพื่อส่งเสริ มผลประโยชน์ของตนเอง

4. ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอก
4.1 ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ในปี 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ในเครื อจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี ให้กบั บริ ษทั ดี ลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จำกัด เป็ นจำนวน 5.50 ล้ำนบำท โดยเป็ นค่ำสอบบัญชีของบริ ษทั ฯจำนวน 2.01 ล้ำนบำท และส่ วนที่เหลือเป็ น
ของบริ ษทั ในเครื อ
4.2 ค่ าบริการอืน่ ๆ
-ไม่มี-
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การพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน
บริ ษัทฯตระหนักดีว่า ธุรกิจและความรับผิดชอบของบริ ษัทฯที่มีต่อสังคมนัน้ เกี่ยวเนื่องกันอย่างลึกซึ ้ง และคือ
หลักสาคัญของการดาเนินธุรกิจ ที่จะนาไปสูก่ ารเติบโตอย่างยัง่ ยืน บริ ษัทฯได้ วางกลยุทธ์ โครงสร้ างการบริ หาร นโยบาย
องค์กร คาปฏิญญา และหลักปฏิบตั ิ ที่สอดแทรกเนื ้อหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทฯเพื่อให้ เป็ นส่วนหนึง่
ของการปฏิบตั ิงานในแต่ละวัน และเพื่อให้ สามารถบริ หารความสัมพันธ์กบั ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
บริ ษัทฯได้ วางแนวปฏิบัติ ที่ สอดคล้ องกับความรั บ ผิดชอบต่อสัง คม ไว้ ในทุกๆระดับของการดาเนิ นงาน ทัง้
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ ผู้บริ หารและกรรมการบริ ษัทฯ ซึง่ เป็ นพื ้นฐานสาคัญที่ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
และพัฒนาประสิทธิ ผลของบริ ษัทฯเพื่อผลประโยชน์ ในระยะยาวของผู้ถือผลประโยชน์ ร่วม ลูกค้ า นักลงทุน และส่วน
สาธารณะ บริ ษัทฯมุ่งมัน่ ที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้ เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสุขภาพและสวัสดิ
ภาพของชุมชน โดยอยูภ่ ายใต้ กรอบผลประโยชน์ของผู้ถือผลประโยชน์ร่วมและกรอบของกฏหมาย
บริ ษัทฯได้ นาแนวปฏิบตั ิด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ ดาเนินงานในด้ านต่างๆ ดังนี ้

เศรษฐกิจ

สังคม

สิ่งแวดล้ อม

ความสาเร็จทางด้ านเศรษฐกิจ
มุมมองภายในองค์กร:
บริ ษัทฯมีความมุ่งมัน่ ที่จะสร้ างความเติบโตอย่างมัน่ คงและพัฒนาจุดยืนที่แข็งแกร่ ง สาหรับการขยายธุรกิจใน
กลุ่มผ้ าอ้ อมสาเร็ จรู ปในอนาคต ด้ วยการลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานและโรงงานผลิตในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯได้
เตรี ยมพร้ อมเพื่อการขยายศักยภาพในการผลิต ให้ สามารถรองรั บ ยอดขายและส่ว นแบ่งการตลาดในภูมิ ภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ที่เพิ่มขึ ้น
เพื่อรักษาการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของธุรกิจในระยะยาว บริ ษัทฯได้ บริ หารการควบคุมต้ นทุนในการดาเนินงานเพื่อ
รักษาระดับราคาให้ สามารถแข่งขันในตลาดได้
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มุมมองภายนอกองค์กร:
กว่า 10 ปี ที่บริ ษัทฯได้ ดาเนินกิจการโรงงานผลิตในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ด้ วยเหตุนี ้ บริ ษัทฯจึง
เป็ นส่วนหนึง่ ที่ร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจของภูมิภาคนันๆ
้ ทังทางตรงและทางอ้
้
อม บริ ษัทฯได้ เพิ่มอัตราการ
จ้ างพนักงานในท้ องถิ่น และเพิ่มการใช้ วสั ดุในท้ องถิ่นเพื่อผลักดัน การขยายธุรกิจในระยะยาว นอกจากนี ้ การเติบโตทาง
ธุรกิจและศักยภาพการผลิตผ้ าอ้ อมสาเร็ จรู ปนัน้ สามารถทดแทนสินค้ านาเข้ าสาเร็ จรู ปได้ ส่วนหนึ่ง และยังสามารถเป็ น
สินค้ าส่งออกไปยังประเทศอื่นๆได้ อีกด้ วย

ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
มุมมองภายในองค์กร:
ด้ วยหลักการและค่านิยมที่บริ ษัทฯยึดมัน่ บริ ษัทฯนันพึ
้ งสร้ างสิง่ แวดล้ อมในการทางานที่เป็ นบวก อานวยผลดีตอ่
สุขภาพ และความปลอดภัย ที่ซึ่งทุกๆคนรู้ สกึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง สามารถเรี ยนรู้ และพากเพียรขวนขวายอย่างสม่าเสมอ
เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดของตนด้ วยทรัพยากรที่เอื ้ออานวย
บริ ษัทฯได้ นาแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดีมาใช้ และจัดให้ พนักงาน ได้ มีโอกาสเข้ าร่ วมโครงการพัฒนาทักษะ
โอกาสในการฝึ กอบรมและฝึ กงาน อีกทังโอกาสที
้
่จะก้ าวหน้ าในอาชีพโดยเท่าเทียมกัน โดยปราศจากการแบ่งแยกหรื อ
ลาเอียง ทังนี
้ ้บริ ษัทฯยังเคารพหน้ าที่ในครอบครัวของพนักงาน โดยการกาหนดชัว่ โมงทางานที่เหมาะสม นอกจากนี ้ บริ ษัท
ฯยังปฏิบตั ิต่อพนักงานโดยไม่แบ่งแยก ไม่ว่าจะด้ วยเชื ้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ชาติพนั ธ์ วรรณะ สถานภาพ เพศสภาพ และ
การฝั กใฝ่ ต่อฝ่ ายการเมืองใดๆ รวมถึงการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โอกาสรับการฝึ กอบรม การพิจารณาเลือ่ นตาแหน่ง
และการเลิกจ้ าง
เพื่อป้องกันการทุจริ ตและการติดสินบน บริ ษัทฯได้ พฒ
ั นาและใช้ นโยบายเพื่อต่อต้ านการทุจริ ต การให้ ของกานัล
การติดสินบน การรี ดไถ และสนับสนุนให้ พนักงานและผู้จดั หาต่อต้ านการทุจริ ต โดยผลักดันกันให้ ร่วมใช้ แนวปฏิบตั ิซึ่ง
ต่อต้ านการทุจริ ต
เพื่อสร้ างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนในอนาคต การลงทุนเพื่อสร้ างกลุม่ พนักงานที่มีศกั ยภาพและเพื่อดาเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่องจะเป็ นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์บริ ษัทฯ โดยเราเชื่อว่าการสนับสนุนให้ พนักงานทุกระดับได้ พฒ
ั นาทักษะให้ สงู ขึ ้น
จะก่อให้ เกิดผลประโยชน์ตอ่ ตัวพวกเขาเองและองค์กร
ในปี 2560 บริ ษัทฯยังคงมุ่งเน้ น ที่พฒ
ั นาด้ านทรัพยากรบุคคล ทังในส่
้ วนของโปรแกรมพัฒนาบุคลากรระดับ
ปฏิบตั ิการ โปรแกรมสร้ างผู้จดั การฝึ กหัด กิจกรรมไคเซ็น ของพนักงานและกิจกรรมลดต้ นทุน รวมถึง การวางแผนสืบทอด
ตาแหน่งสาคัญในองค์กรเพื่อรองรับอนาคต
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มุมมองภายนอกองค์กร:
1. ประเด็นของผู้บริ โภค
บริ ษัทฯจัดหาสินค้ าและบริ การให้ ผ้ ูบริ โภคและลูกค้ าด้ วยความรั บผิดชอบ ความรั บผิดชอบนีร้ วมถึงการให้
คาแนะนาและการให้ ข้อมูลที่ถูกต้ อง การทาการตลาดอย่างเป็ นธรรม การคานึงถึงสุขภาพที่ดีและความปลอดภัยของ
ผู้บริ โภค และการสนับสนุนพฤติกรรมการบริ โภคอย่างยัง่ ยืน
เมื่อสือ่ สารกับผู้บริ โภค บริ ษัทฯมีพนั ธสัญญาที่จะไม่หลอกลวง สร้ างความเข้ าใจผิดหรื อต้ มตุน๋ รวมถึงการสือ่ สาร
ทางการโฆษณาและการตลาดอย่างตรงไปตรงมาจะพึงให้ ข้อมูลที่ถูกต้ องและเข้ าใจง่ายในแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวข้ องของ
สินค้ าและบริ การ อย่างไรก็ดี ข้ อมูลที่นาเสนอควรอยู่ในขอบเขตของความเหมาะสมของสถานการณ์ เป็ นข้ อมูลที่ผ้ บู ริ โภค
สามารถนามาปรับใช้ ได้ จริ ง และสามารถช่วยเหลือผู้บริ โภคในแง่ของสุขภาพและความปลอดภัย เมื่อใช้ สนิ ค้ าและบริ การ
เพื่อป้องกันอันตรายและเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริ โภค บริ ษัทฯจะทาการประเมินทังกฎหมายด้
้
านสุขภาพและ
ความปลอดภัย ข้ อบังคับ มาตรฐานและข้ อกาหนดอื่นๆ เพื่อให้ ครอบคลุมทุกแง่มมุ ด้ านสุขภาพและความปลอดภัย
เพื่อสนับสนุนการบริ โภคอย่างยัง่ ยืนและสนับสนุนการบริ การลูกค้ าสัมพันธ์ บริ ษัทฯจะทาการพิจารณาข้ อติชม
และแก้ ไขและปรั บปรุ งแนวปฏิบัติตามที่ลูกค้ าแนะนา และสามารถสื่อสารกับลูกค้ าได้ อย่างชัดเจน และเสนอความ
ช่วยเหลือและระบบให้ คาปรึกษาอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ตลอดหลายปี ที่ผ่านมา ดีเอสจีประสบความสาเร็ จจากการดาเนินกลยุทธ์ ด้านนวัตกรรมให้ สอดคล้ องกับ วิถีชีวิต
ในแต่ละพื ้นที่ โดยจัดทีมงานฝ่ ายขายและการตลาดรวมถึงวิจยั และพัฒนาทาวิจยั เชิงลึกผ่านการให้ ทดลองสินค้ าตามบ้ าน
จัดประชุมกลุม่ ย่อยกับลูกค้ ารวมถึงศึกษาพฤติกรรมของผู้ซื ้อเพื่อให้ เข้ าใจถึงลักษณะการใช้ ชีวิตและความสนใจในแต่ละ
พื ้นที่ ซึง่ ช่วยให้ เข้ าใจอย่างถ่องแท้ ถึงความต้ องการของผู้บริ โภคต่อสินค้ าของเรา
ด้ วยจุดแข็งด้ านการดาเนินการ การมีห้ นุ ส่วนทางธุรกิจและลิขสิทธิ์เทคโนโลยีด้านวิจยั และพัฒนา ทาให้ บริ ษัทฯ
ได้ พฒ
ั นาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้ างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้ ล ้าหน้ าตลาด ในการกระทาเช่นนัน้ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมถือเป็ นภารกิจหลักของเราที่มงุ่ สร้ างคุณค่าให้ กบั ผู้บริ โภค
ยกตัวอย่างได้ ดงั นี ้
ปี 2552 เปิ ดตัวเบบี ้เลิฟ เพลย์แพ้ นส์ ผ้ าอ้ อมเด็กแบบกางเกงเป็ นครัง้ แรก เพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพในระดับราคาที่
ผู้บริ โภคทัว่ ไปสามารถจ่ายได้ ส่งผลให้ เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ วของตลาดผ้ าอ้ อมเด็กแบบกางเกง ก่อนหน้ าที่จะมีการ
เปิ ดตัวเบบี ้เลิฟ เพลย์แพ้ นส์ ผ้ าอ้ อมเด็กแบบกางเกงได้ ถกู ตังราคาไว้
้
สาหรับผู้บริ โภคทีม่ ีกาลังซื ้อสูง
ปี 2553 เปิ ดตัวเซอร์ เทนตี ้ แอคทีฟ สาหรับผู้มีอาการกลันปั
้ สสาวะไม่ได้
ปี 2554 เปิ ดตัวเบบี ้เลิฟ และเพ็ทเพ็ท ไนท์ เพื่อตอบสนองความต้ องการผ้ าอ้ อมที่ดดู ซับได้ ดีเยี่ยมและใช้ ได้ นานตลอดคืน
ปี 2556 เปิ ดตัวเบบี ้เลิฟ เพ็ทเพ็ท และฟิ ตตี ้ เดย์แพ้ นส์ เพื่อรองรับแนวโน้ มการเข้ าถึงผู้บริ โภคที่เพิ่มขึ ้นในตลาดผ้ าอ้ อมเด็ก
แบบประหยัด
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ปี 2557 เปิ ดตัวเซอร์ เทนตี ้ ซุปเปอร์ แพ้ นส์ แทนเซอร์ เทนตี ้ แอคทีฟสาหรับผู้มีอาการกลันปั
้ สสาวะไม่ได้ แต่มองหาผ้ าอ้ อม
คุณภาพดีที่ช่วยให้ พวกเขายังคงรักษาระดับคุณภาพชีวิตที่ดีจากการเคลือ่ นไหวเพื่อทากิจกรรมต่างๆได้
ปี 2557 เปิ ดตัวเซอร์ เทนตี ้ เดย์แพ้ นส์ สาหรับผู้มีอาการกลันปั
้ สสาวะไม่ได้ เพียงเล็กน้ อยแต่ยงั คงดาเนินชีวิตประจาวันได้
ตามปกติ
ปี 2558 เปิ ดตัวอีกครัง้ ด้ วยเบบี ้เลิฟ เพลย์แพ้ นส์ ลิขสิทธิ์เทคโนโลยีนาโนพาวเวอร์
ปี 2559 เปิ ดตัวอีกครัง้ กับเบบี ้เลิฟ เพลย์แพ้ นส์ นาโนพาวเวอร์ พลัส ด้ วยนวัตกรรมล่าสุด “พลัส” ที่แห้ งไวขึ ้น เพิ่ม
ประสิทธิภาพด้ วยแผ่นซึมซับสองชันช่
้ วยให้ ซมึ ซับอย่างรวดเร็ วและแห้ งไว
สาหรั บ ผลิต ภัณ ฑ์ ดัง กล่า วข้ างต้ น ทางบริ ษั ท ฯได้ พัฒ นาส่วนผสมของผลิต ภัณ ฑ์ การออกแบบผลิต ภัณฑ์
รูปลักษณ์ และการดาเนินงานต่างๆเพื่อตอบสนองต่อการใช้ ชีวิตและรสนิยมของผู้คนในแต่ละวัฒนธรรม
บริ ษัทฯมีนโยบายที่ม่งุ ผลิตสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพสูง โดยได้ นาระบบจัดการคุณภาพมาใช้ ในกระบวนการทังหมดใน
้
โรงงาน นอกจากนี ้ เรายังคงมุง่ ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้ วยการนาแนวคิดระบบการผลิตแบบลีนรวมถึงระบบอื่นๆที่
ดีเยี่ยมมาปรับใช้ งาน การดาเนินการดังกล่าวช่วยให้ เกิดการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และลดต้ นทุน ได้ อีกด้ วย บริ ษัทฯ
ควบคุมกิจกรรมต่างๆตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ ใน ISO 9001 รวมถึงสร้ างระบบการทางาน
ให้ มีความปลอดภัย ทังนี
้ ้ การตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ได้ ดาเนินการเสร็ จสิ ้นในปี 2558
2. การมีสว่ นร่วมและการพัฒนาสังคม
การมี ส่ว นร่ ว มและการพัฒ นาสัง คมของบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง การสร้ างงานผ่ า นการขยายและการสร้ างความ
หลากหลายในกิจกรรมทางธุรกิจและการพัฒนาเทคโนโลยี นอกจากนี ้ บริ ษัทฯยังมีสว่ นร่ วมในการพัฒนาผ่านการลงทุน
ทางสังคม โดยจัดให้ มีบริ การสาธารณสุขแก่ชุมชนผ่านการบริ จาคและจัดสายโทรศัพท์เพื่อให้ คาปรึ กษาแก่ชุมชนโดย
ผู้เชี่ยวชาญ
บริ ษัทฯได้ ดาเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หรื อ ซีเอสอาร์ ในหลายแห่งด้ วยกัน โดยโครงการ
นาร่ องบริ การสู่ภายนอกได้ เริ่ มขยายออกไปในหลายๆมิติ ตังแต่
้ การดูแลเอาใจใส่เด็ก ผู้อาวุโส มารดาผู้ด้อยโอกาส ไป
จนถึงการบรรเทาสาธารณภัย บริ ษัทฯได้ ดาเนินกิจกรรมต่างๆและบริ จาคผลิตภัณฑ์ให้ กบั กลุม่ ผู้อาวุโสและเด็กอ่อน

ความรั บผิดชอบต่ อสิ่งแวดล้ อม
บริ ษั ท ได้ ก าหนดแนวปฏิ บัติ ใ นการบริ ห ารจัด การสิ่ง แวดล้ อ มในระยะสัน้ และการปรั บ ปรุ ง พัฒ นาปั ญหา
สิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ด้ วยการติดตังระบบจั
้
ดการของเสียและโครงการอนุรักษ์ พลังงาน ตังแต่
้
ระบุปัญหาจนถึงประเมินผล นอกจากนี ้ โครงการยังสนับสนุนให้ พนักงานทุกคนมีจิตสานึกด้ านสิ่งแวดล้ อม และมีการ
ฝึ กอบรมพนักงานพิเศษสาหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่เฉพาะอีกด้ วย
ในปี 2558 บริ ษัทฯได้ ดาเนินโครงการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพเพื่อประหยัดพลังงาน ได้ มีการนาระบบเทคโนโลยี
ชัน้ สูง (advanced technology lighting system) มาใช้ ในประเทศไทยเพื่อลดการใช้ พลังงาน นอกจากนัน้ ยังมี
โปรแกรมช่วยจัดการและหาทางเลือกที่ดีที่สดุ ในการผลิตด้ วยเครื่ องจักรโดยใช้ พลังงานน้ อยที่สดุ เพื่อให้ เป็ นไปตามการ
ส่งเสริ มการลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
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ด้ วยความตระหนักถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมเสมอมา ทาให้ บริ ษัทฯได้ แสวงหาเทคโนโลยีที่มี
การพัฒนาอย่างเต็มที่ในแนวทางลดการใช้ พลังงาน รวมทังพนั
้ กงานก็ให้ ความร่ วมมือจึงส่งผลให้ เกิดการลดอัตราการใช้
พลังงานในกระบวนการผลิต
นอกเหนือจากการดาเนินการให้ เกิดความยัง่ ยืน เราได้ ตอ่ ยอดหลักคิดทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมไปยังกระบวนการ
จัดซื ้อตลอดซัพพลายเชน ในการจัดซื ้อวัตถุดิบ เราได้ ใช้ ระบบพิจารณาเพื่อคัดเลือกผู้ขายหรื อบริ ษัทฯที่ได้ รับการรั บรอง
และปฏิบตั ิตามมาตรฐานด้ านอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมและลดการใช้ พลังงานในกรณีตา่ งๆ มีดงั นี ้ คือ เราจัดซื ้อเยื่อไม้ จากแหล่ง
ที่ ได้ รั บ การรั บรองมาตรฐานจากองค์ กรพิทักษ์ ป่ าไม้ หรื อ FSC กรณี แ ผ่น ส่ง/กัน้ ความชื น้ (nonwoven sheets) ก็ ผ่าน
กระบวนการนากลับมาใช้ ใหม่ สาหรับวัตถุดิบที่ผลิตมาจากสารปิ โตรเลียม ได้ แก่ สารดูดซับความชื ้น หรื อ SAP ฟิ ล์มโพลี
เอทิ ลี น กาวร้ อน และอื่ น ๆ โดยได้ พิ จ ารณาถึ ง การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ลดการใช้ พลัง งาน การปล่อ ยก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกและของเสียสูส่ งิ่ แวดล้ อม
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การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ หารได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่ วมกับสานักตนวจสอบภายในของบริ ษทั ทุกไตรมาส
บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอในการดาเนิ นธุรกิจ ซึ่ งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้ องกันความผิดพลาด
การทุจริ ต และควาเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดาเนินงาน
ฝ่ ายบริ ห ารและส านัก ตรวจสอบภายในมี ค วามเห็ น ว่า การควบคุ ม ภายในของบริ ษ ัท มี่ ค วามพอเพี ย งและมี
ประสิ ทธิผล และไม่พบข้อบกพร่ องดกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เป็ นสาระสาคัญ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ รับผิดชอบทั้งงบการเงิ นเฉพาะกิ จการและงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย ซึ่ งประกอบด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ งบการเงินฉบับดังกล่าวถูก
จัดเตรี ยมขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทยและปฏิบตั ิตามกฏหมายไทยและกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่ งรวมถึงหลักการตามบัญชีที่
รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ปฏิ บตั ิตามนโยบายทางบัญชี ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่ องและ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่างบการเงินดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและ
มีขอ้ มูลที่เพียงพอต่อผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้จัด ตั้ง และด ารงไว้ซ่ ึ งระบบการควบคุ ม ภายในเพื่ อ ให้เ กิ ด ความเชื่ อ มั่น อย่า ง
สมเหตุสมผลว่า การบันทึกทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการดูแลสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และมีการ
ป้ องกันการทุจริ ตและการทารายการที่ผิดปกติอย่างมีนยั สาคัญ
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า งบการเงิ นเฉพาะกิ จการและงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี มีความน่าเชื่อถือและแสดงฐานะทางการเงินของ
บริ ษทั อย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว

นายแบรนดอน ชุย หลิง หวาง
ประธานกรรมการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ดีเอสจี อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ดีเอสจี อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 และงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้ นรวมและเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิ นสดรวมและเฉพาะกิ จการ ส าหรั บปี สิ้ นสุ ด
วันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการรวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ นของบริ ษทั ดีเอสจี
อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยและของบริ ษทั ดี เอสจี อินเตอร์ เนชัน่ แนล
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงินสดสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดของจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ที่ กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะ
กิ จการและข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่ นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่ านี้
ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี ซึ่ งคาดว่า
จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้
ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการคื อ
การอ่ านและพิ จารณาว่าข้อมู ลอื่ นมี ความขัดแย้งที่ มี สาระสาคัญกับงบการเงิ นหรื อกับความรู ้ ที่ ได้รับจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่ นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
หรื อไม่
เมื่ อข้าพเจ้าได้อ่ านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามี การแสดงข้อมู ลที่ ข ัดต่ อข้อเท็ จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลและฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเหล่ านี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุ มภายใน
ที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่ ม บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ในการดาเนิ นงานต่อ เนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกับ การดาเนิ นงานต่อ เนื่ อง
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจ
ที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนิ นงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั

54

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี วตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุ สมผลว่างบการเงิ นรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย
ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญ
เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผล
ต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิ นรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการ
ทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่ เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อความมีประสิ ทธิ ผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
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• สรุ ปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร
และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญ
ข้า พเจ้า ต้องกล่ า วไว้ใ นรายงานของผูส้ อบบัญชี ข องข้า พเจ้า โดยให้สังเกตถึ งการเปิ ดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลง
ไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่ อง
• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง
การเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่
ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรื อกิ จกรรมทางธุ รกิ จภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
กาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่
เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึ งขอบเขตและช่ วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที ่ไ ด้ว างแผนไว้ และประเด็น ที่มีน ยั ส าคัญ ที ่พ บจากการตรวจสอบ รวมถึง
ข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณ
ที่เกี่ ยวข้องกับความเป็ นอิ สระและได้สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ ท้ งั หมด
ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระ
ของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญมากที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญ
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับ
ไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
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บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

สินทรั พย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
4.1
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ การค้า
5.1 และ 21
ลูกหนี้ อื่น
5.2
เงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ย่อยซึ่ งถึงกาหนดชาระใน 1 ปี
21
สิ นค้าคงเหลือ
6
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ การค้า - บริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
สิ ทธิการเช่า
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินมัดจาการเช่าคลังสิ นค้า
- เงินมัดจาอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

5.1 และ 21
7 และ 21
21
8
9
10
11
27.2

595,387,536

243,318,832

499,131,706

170,542,392

1,913,356,349
189,764,058
1,043,954,624
10,651,321
94,442,810
3,847,556,698

1,667,859,230
86,382,565
860,829,407
92,899,484
2,951,289,518

1,292,878,219
382,497,251
60,000,000
636,725,869
10,651,321
4,512,259
2,886,396,625

1,173,254,558
126,708,354
25,000,000
553,653,492
4,202,881
2,053,361,677

171,413,291
3,103,703,994
4,511,065
60,527,569

174,464,488
540,000
3,457,701,591
9,936,172
60,903,216

149,852,827
109,156,931
1,281,063,368
59,830,654
1,923,465,506
1,936,348
3,028,233

175,255,449
102,814,901
944,945,180
62,413,272
540,000
2,381,543,231
4,172,438
1,788,934

142,811,978
1,762,238
3,484,730,135
7,332,286,833

101,861,242
1,757,908
3,807,164,617
6,758,454,135

117,841,502
1,485,656
3,647,661,025
6,534,057,650

88,922,702
1,485,356
3,763,881,463
5,817,243,140

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษทั ดีเอสจี อินเตอร์ เนชั่ นแนล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2560
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

12
13 และ 21
14

1,146,458,302
1,761,415,724
393,140,025
24,841,507
41,020,296
3,366,875,854

1,236,098,607
1,584,248,017
467,917,565
11,011,640
35,027,819
3,334,303,648

715,579,871
1,005,182,869
329,880,000
23,944,336
32,993,305
2,107,580,381

913,270,289
937,302,141
362,629,000
10,976,218
29,027,105
2,253,204,753

14

1,170,440,453

1,011,153,772

708,880,000

497,563,000

15.1
16

55,057,171
27,296,597
1,252,794,221
4,619,670,075

48,310,155
12,529,671
1,071,993,598
4,406,297,246

21,093,616
20,199,548
750,173,164
2,857,753,545

18,378,922
11,136,141
527,078,063
2,780,282,816
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บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2560
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,259,999,988 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 1,259,999,795 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญซื้อคืน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงินของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของ
เงินลงทุนกับต้นทุนการซื้อเงินลงทุน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

17

18

7

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

1,259,999,988

1,259,999,988

1,259,999,988

1,259,999,988

1,259,999,795
173,974,474
71,594,089

1,259,999,795
173,974,474
71,594,089

1,259,999,795
173,974,474
71,594,089

1,259,999,795
173,974,474
71,594,089

126,000,000
1,141,660,081

126,000,000
898,244,669

126,000,000
2,044,735,747

126,000,000
1,405,391,966

(3,640,643)

(120,685,093)

(56,971,081)
2,712,616,715
43
2,712,616,758
7,332,286,833

(56,971,081)
2,352,156,853
36
2,352,156,889
6,758,454,135

3,676,304,105
3,676,304,105
6,534,057,650

3,036,960,324
3,036,960,324
5,817,243,140

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
22
กาไรจากการขายและเช่ากลับ
9
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุ ทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
11
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน - สุ ทธิ จากภาษี
11 และ 15
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงินของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่ งปั นกาไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่ งปั นกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
จานวนหุ้นสามัญ

บาท
หุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
5,467,900,389
4,952,047,396
(3,417,460,713) (3,237,452,926)
2,050,439,676
1,714,594,470
106,423,798
62,905,822
168,332,216
(1,279,277,919) (1,220,787,917)
(257,938,069)
(212,830,817)
3,496,916
(63,041,770)
708,656
(55,499,480)
(53,347,893)
669,438,452
294,739,237
(31,742,152)
(11,462,447)
637,696,300
283,276,790

2560
8,234,571,336
(5,112,679,219)
3,121,892,117
34,868,337
168,332,216
(2,408,900,349)
(444,334,745)
(62,856,872)
(119,977,636)
289,023,068
(46,120,286)
242,902,782

2559
7,304,927,955
(4,819,687,275)
2,485,240,680
25,411,581
130,775,404
(2,041,012,809)
(388,983,402)
3,496,916
(2,578,199)
(120,312,191)
92,037,980
(23,268,414)
68,769,566

512,637

(1,737,793)

1,647,481

2,350,546

117,044,450
360,459,869

(38,163,212)
28,868,561

639,343,781

285,627,336

242,902,775
7
242,902,782

68,769,556
10
68,769,566

637,696,300
637,696,300

283,276,790
283,276,790

360,459,862
7
360,459,869

28,868,551
10
28,868,561

639,343,781
639,343,781

285,627,336
285,627,336

0.19
1,259,999,795

0.05
1,259,999,795

0.51
1,259,999,795

0.22
1,259,999,795

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

61

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม

หน่ วย : บาท

ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริ ษทั ใหญ่

หมายเหตุ
ทุนที่ออก

ส่ วนเกิน

ส่ วนเกิน

และชาระแล้ ว

มูลค่ าหุ้นสามัญ

มูลค่ าหุ้นสามัญ
ซื้อคืน

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว

ส่ วนได้ เสี ย

รวม

รวม

ที่ไม่ มี

ส่ วนของ

รวม

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

อานาจควบคุม

ผู้ถือหุ้น

บริษทั ใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น

ยังไม่ ได้จัดสรร

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ทุนสารอง

ผลต่ างของ

ผลต่ างระหว่ าง

องค์ประกอบอื่น

ตามกฎหมาย

อัตราแลกเปลี่ยนจาก

มูลค่ าตามบัญชีของ

ของส่ วนของ

การแปลงค่ างบการเงิน

เงินลงทุนกับต้ นทุน

ผู้ถือหุ้น

ของบริ ษทั ย่ อย

การซื้อเงินลงทุน

ในต่ างประเทศ
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เงินปันผลจ่าย
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

20

1,259,999,795
1,259,999,795

173,974,474
173,974,474

71,594,089
71,594,089

126,000,000
126,000,000

850,112,904
-18,899,998
67,031,763
898,244,669

-82,521,881
-38,163,212
-120,685,093

-56,971,081
-56,971,081

-139,492,962
-38,163,212
-177,656,174

2,342,188,300
-18,899,998
28,868,551
2,352,156,853

1,259,999,795
1,259,999,795

173,974,474
173,974,474

71,594,089
71,594,089

126,000,000
126,000,000

898,244,669
243,415,412
1,141,660,081

-120,685,093
117,044,450
-3,640,643

-56,971,081
-56,971,081

-177,656,174
117,044,450
-60,611,724

2,352,156,853
360,459,862
2,712,616,715

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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26
10
36

2,342,188,326
-18,899,998
28,868,561
2,352,156,889

36
7
43

2,352,156,889
360,459,869
2,712,616,758

-

บริษทั ดีเอสจี อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เงินปั นผลจ่าย
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

20

ทุนที่ออก
และชาระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้นสามัญ

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญซื้อคืน

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ ได้จดั สรร

รวม
ส่ วนของ
ผู้ถอื หุ้น

1,259,999,795
1,259,999,795

173,974,474
173,974,474

71,594,089
71,594,089

126,000,000
126,000,000

1,138,664,628
(18,899,998)
285,627,336
1,405,391,966

2,770,232,986
(18,899,998)
285,627,336
3,036,960,324

1,259,999,795
1,259,999,795

173,974,474
173,974,474

71,594,089
71,594,089

126,000,000
126,000,000

1,405,391,966
639,343,781
2,044,735,747

3,036,960,324
639,343,781
3,676,304,105

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ปรับปรุ งด้วย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
(กาไร) ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ประมาณการรับคืนสิ นค้า (กลับรายการ)
ค่าใช้จ่ายจากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รายได้ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนิ นงาน
ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สิ นค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ภาษีรอเรี ยกคืนเพิ่มขึ้น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดจ่ายมัดจาเพิ่มขึ้น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับจากการดาเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

289,023,068

92,037,980

669,438,452

294,739,237

268,573,307
(167,171,581)
3,721,409
(12,098,527)
12,413,519
(165,198)
(3,220,070)
(477,897)
119,977,636
-

276,151,267
(128,145,473)
(987,819)
12,098,527
13,763,553
(2,467,612)
(1,131,310)
(574,419)
120,312,191
(3,496,916)

192,708,998
(190,341,428)
(12,098,527)
5,643,404
(165,198)
123,286,281
(62,572,021)
55,499,480
-

196,626,762
3,889,657
12,098,527
4,426,546
(2,467,612)
3,075,561
(45,591,201)
53,347,893
(3,496,916)

510,575,666
(238,542,070)
(97,100,132)
(182,960,019)
(6,288,000)
(1,543,330)
(4,330)
(40,950,736)
228,978,135
20,113,208
(3,932,594)
188,345,798
477,897
(119,977,636)
(31,303,641)
37,542,418

377,559,969
(9,302,830)
42,750,640
101,452,987
(1,254,939)
(19,968,177)
1,197
(12,938,540)
96,063,945
11,868,384
(2,649,310)
583,583,326
574,419
(120,312,191)
(21,996,804)
441,848,750

781,399,441
(100,143,398)
(43,335,815)
(82,907,178)
(309,378)
(28,919,100)
107,509,714
13,029,608
(1,233,865)
645,090,029
28,693,206
(55,689,409)
(20,060,698)
598,033,128

516,648,454
58,713,596
(27,491,050)
44,206,953
8,754,120
606,393
(912,654)
15,428,165
(342,175)
615,611,802
14,095,357
(53,344,349)
(14,179,343)
562,183,467
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บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
ซึ่งถึงกาหนดชาระใน 1 ปี
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ถาวรและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

-

-

(6,342,030)
(520,810,500)

(332,959,300)

(141,993,428)
340,554,120
(10,651,321)
187,909,371

(279,885,692)
(540,000)
142,813,879
(137,611,813)

50,000,000
(103,127,233)
340,174,475
(10,651,321)
(250,756,609)

25,000,000
(204,478,084)
(540,000)
1,186,823
(511,790,561)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(89,205,091)
(816,424,874)
900,000,000
(5,629,965)

265,655,102
(507,500,223)
45,071,601
(18,899,998)
(215,673,518)

(197,255,205)
(721,432,000)
900,000,000
(18,687,205)

341,237,330
(346,662,600)
36,760,000
(18,899,998)
12,434,732

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินของ
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

132,246,880
352,068,704
243,318,832
595,387,536

(22,098,098)
66,465,321
176,853,511
243,318,832

328,589,314
170,542,392
499,131,706

62,827,638
107,714,754
170,542,392

4.2

4.1
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บริษทั ดีเอสจี อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
1.

กำรดำเนินงำนและข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัท
บริ ษทั ดี เอสจี อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็ น
บริ ษทั จำกัดตำมกฎหมำยไทย เมื่อวันที่ 20 พฤษภำคม 2537 เพื่อประกอบธุ รกิ จ ผลิ ต ขำยและส่ งออก
ผ้ำอ้อมสำเร็ จรู ปของเด็กและผูใ้ หญ่ โดยมีสำนักงำนใหญ่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ ชั้น 11 อำคำรรี เจ้นท์ เฮ้ำส์
เลขที่ 183 ถนนรำชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหำนคร และโรงงำนตั้งอยูท่ ี่ เลขที่ 39 หมู่ 1
เขตประกอบกำรอุตสำหกรรม เอส ไอ แอล ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี บริ ษทั ได้แปลงสภำพ
จำกบริ ษ ทั จำกัดเป็ นบริ ษ ทั มหำชนจำกัด เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2547 และในวันที่ 9 สิ งหำคม 2549
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ น้ สำมัญของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
เมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2560 ที่ป ระชุ ม ใหญ่วิส ำมัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั ได้มีม ติใ ห้ถอนหุ ้นของบริ ษทั
ออกจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อมำเมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2560
คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้อนุ มตั ิเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ออกจำกกำรเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน
เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2560 ผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั ได้เปลี่ยนจำกบริ ษทั ดี เอสจี อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ลิมิเต็ด ไปเป็ นบริ ษทั ดีเอสจี เคย์แมน ลิมิเต็ด ซึ่ งได้จดทะเบียนในเคย์แมนไอส์แลนด์ และบริ ษทั ใหญ่
ในลำดับสู งสุ ดของกลุ่มบริ ษทั คือ บริ ษทั ดี เอสจี อินเตอร์ เนชัน่ แนล ลิ มิเต็ด ซึ่ งจดทะเบียนในบริ ทิช
เวอร์จิน ไอส์แลนด์

2.

เกณฑ์ กำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงิน
2.1 บริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั จัดทำบัญชีเป็ นเงินบำทและจัดทำงบกำรเงินตำมกฎหมำยเป็ นภำษำไทย
ตำมมำตรฐำน กำรรำยงำนทำงกำรเงินและวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
2.2

งบกำรเงิ นของบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง
2559) เรื่ อง “กำรนำเสนองบกำรเงิน” ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 เป็ นต้นไป และตำมประกำศกรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ เรื่ อง
“กำหนดรำยกำรย่อที่ตอ้ งมีในงบกำรเงิ น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559” ลงวันที่ 11 ตุลำคม 2559
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2.3

งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน
ยกเว้นตำมที่ได้เปิ ดเผยในนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ

2.4

เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงินรวม
งบกำรเงินรวมสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ได้รวมงบกำรเงินของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อบริษทั

Disposable Soft Goods
(Malaysia) Sdn Bhd
DSG (Malaysia) Sdn Bhd

ประเภทธุรกิจ

ประเทศ

จำหน่ำยผ้ำอ้อมสำเร็ จรู ป
สำหรับเด็กและผูใ้ หญ่
มำเลเซีย
ผลิตและจำหน่ำยผ้ำอ้อม
สำเร็ จรู ปสำหรับเด็กและผูใ้ หญ่ มำเลเซีย
PT DSG Surya Mas Indonesia ผลิตและจำหน่ำยผ้ำอ้อม
สำเร็ จรู ปสำหรับเด็กและผูใ้ หญ่ อินโดนีเซีย
Disposable Soft Goods (S)
ให้บริ กำรตัวแทนด้ำนกำรแนะนำ
Pte Ltd.
กำรส่ งเสริ มกำรขำย กำรเป็ น
ตัวกลำงและจำหน่ำยผ้ำอ้อม
สำเร็ จรู ปสำหรับเด็กและผูใ้ หญ่ สิ งคโปร์
บริ ษทั ดีเอสจี แมเนจเม้นท์
บริ กำรทำงด้ำนกำรบริ หำรงำนแก่
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
บริ ษทั ในเครื อโดยจัดตั้งเป็ น
จำกัด
สำนักงำนปฏิบตั ิกำรภูมิภำค
ไทย
PT DSG Surya Mas Trading จำหน่ำยผ้ำอ้อมสำเร็ จรู ป
Indonesia
สำหรับเด็กและผูใ้ หญ่
อินโดนีเซีย

จำนวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560 และ 2559

ถือหุ้นในอัตรำร้ อยละ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560 และ 2559

3,000,003

100

3,400,002

100

11,000

100

1,500,000

100

1,999,997

99.99

2,500

100

รำยกำรบัญชี ระหว่ำงบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดบัญชี ออกจำกงบกำรเงิ นรวมนี้ แล้ว
งบกำรเงินรวมสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้งบกำรเงิน
ของบริ ษทั ย่อย สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว
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2.5

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่มีผลต่อกำรรำยงำนและกำรเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงิ นสำหรับ
งวดบัญชีปัจจุบนั
ในระหว่ำงงวดบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับปรั บปรุ งและ
ฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบตั ิทำงบัญชี ที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรั บปรุ งถ้อยคำและคำศัพท์ กำร
ตีควำมและกำรให้แนวปฏิ บตั ิ ทำงกำรบัญชี กบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั และ
กลุ่มบริ ษทั

2.6

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซึ่ งได้ประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินจำนวน 56 ฉบับ ที่จะ
มีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561
เป็ นต้นไป ซึ่ งได้ประกำศในรำชกิ จจำนุ เบกษำแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2560 ทั้งนี้ มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งถ้อยคำและ
คำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั จะนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องมำเริ่ มถือ
ปฏิบตั ิกบั งบกำรเงินของบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั เมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมี
ผลบังคับใช้ โดยผูบ้ ริ หำรของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบจำกมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวที่มีต่องบกำรเงินของ กลุ่มบริ ษทั ในงวดที่จะเริ่ มถือปฏิบตั ิ
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง งบกระแสเงินสด
มำตรฐำนกำรบัญชี ที่ปรับปรุ งใหม่น้ ี กำหนดเรื่ องกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงใน
หนี้ สินที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมจัดหำเงิน ทั้งที่เป็ นรำยกำรที่เป็ นเงินสดและรำยกำรที่ไม่ใช่เงิ นสด
โดยมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับนี้ กำหนดให้ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปสำหรับกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำว
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มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ภำษีเงินได้
มำตรฐำนกำรบัญชี ที่ปรับปรุ งใหม่น้ ี อธิ บำยให้ชดั เจนสำหรับประเด็นเรื่ องกำรรับรู ้ สินทรัพย์
ภำษีเงิ นได้รอตัดบัญชี ในกรณี ที่กิจกำรมีผลขำดทุนที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจริ งโดยอธิ บำยให้ชดั เจนว่ำ
กำรประเมินกำไรทำงภำษีในงวดอนำคตเพียงพอที่จะนำมำใช้สำหรับกำรกลับรำยกำรของ
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษีหรื อไม่ (เช่ น ขำดทุนสะสมยกไป 5 ปี ) กำไรทำงภำษีในงวด
อนำคตที่ตอ้ งนำมำเปรี ยบเทียบนั้นจะไม่รวมรำยกำรหักทำงภำษี นอกจำกนี้ กำรประเมินกำไร
ทำงภำษีในงวดอนำคต ให้รวมถึงกำไรที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเพิ่มขึ้นของมูลค่ำของสิ นทรัพย์ของ
กิ จกำรในอนำคต โดยมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับนี้ ก ำหนดให้ ใช้วิ ธี ปรั บย้อนหลังส ำหรั บ กำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
3.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
งบกำรเงิ นนี้ ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิ มในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิ น ยกเว้น
ตำมที่ได้เปิ ดเผยในนโยบำยกำรบัญชี ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
3.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ และเงินฝำกสถำบันกำรเงินทุกประเภท ที่
ถึงกำหนดจ่ำยในระยะเวลำสำมเดือนหรื อน้อยกว่ำตั้งแต่วนั ที่ได้มำโดยไม่รวมเงินฝำกสถำบันกำรเงินที่
ใช้เป็ นหลักประกัน
3.2

ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่ ำ เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ กำหนดขึ้ น โดยประมำณจำนวนหนี้ ที่ ค ำดว่ำ จะเรี ย กเก็ บ เงิ น ไม่ ไ ด้
กำรประมำณดังกล่ำวอำศัยประสบกำรณ์ของบริ ษทั ในกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ ประกอบกับกำรพิจำรณำ
ฐำนะกำรเงินของลูกหนี้แต่ละรำย

3.3

สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือแสดงในรำคำทุนหรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ รำคำทุนคำนวณ
โดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
มูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นรำคำโดยประมำณที่ คำดว่ำจะขำยได้ตำมลักษณะกำรประกอบธุ รกิ จ
ตำมปกติหกั ด้วยประมำณกำรต้นทุนในกำรผลิตสิ นค้ำนั้นให้เสร็ จและประมำณกำรต้นทุนที่จำเป็ น
ต้องจ่ำยไปเพื่ อให้ขำยสิ นค้ำนั้นได้ บริ ษทั บันทึ กบัญชี ค่ ำ เผื่ อกำรลดมู ล ค่ ำ ของสิ นค้ำ คงเหลื อ
เมื่อสิ นค้ำนั้นเสื่ อมสภำพและเคลื่อนไหวช้ำ (ถ้ำมี)
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3.4

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงโดยวิธีรำคำทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ในกรณี ที่มีกำรด้อยค่ำของ
เงินลงทุน ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนจะรับรู้ในงบกำไรขำดทุน

3.5

สิ ทธิ กำรเช่ำ
สิ ทธิ กำรเช่ำ ประกอบด้วย สิ ทธิ กำรเช่ำที่ดินและสิ ทธิ กำรเช่ำห้องชุ ด สิ ทธิ กำรเช่ำแสดงในรำคำทุน
หักค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
สิ ทธิ กำรเช่ำห้องชุดของบริ ษทั ตัดจำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ (ประมำณ 29 ปี
เดือน)

5

สิ ทธิ กำรเช่ำที่ดินของบริ ษทั DSG (Malaysia) Sdn Bhd ตัดจำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ ำ
(ประมำณ 83 ปี )
3.6

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย
สิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยวัดมูลค่ำโดยใช้จำนวนที่ต่ำกว่ำ
ระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีกบั มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย

3.7

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงในรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ
กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำคำนวณโดยวิธีเส้ นตรงตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ โดยประมำณของสิ นทรัพย์
ดังต่อไปนี้
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
ยำนพำหนะ

20 - 33 ปี
5 - 20 ปี
3 - 20 ปี
4 - 10 ปี
4 - 8 ปี

กำรรื้ อ กำรขนย้ำย และกำรบูรณะสถำนที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นภำระผูกพันของบริ ษทั ที่เกิ ดขึ้ น
เมื่อบริ ษทั ได้สินทรัพย์มำ จะถูกบันทึกเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์และมีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำ
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3.8

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่ำสิ ทธิ ในกำรอนุ ญำตให้ใช้สิทธิ
และถ่ำยทอดเทคโนโลยี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่ำสิ ทธิ ในกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิ และถ่ำยทอดเทคโนโลยีแสดงใน
รำคำทุนหักด้วยค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ค่ำตัดจำหน่ ำยคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณหรื ออำยุสัญญำของ
สิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ค่ำสิ ทธิ ในกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิ และถ่ำยทอดเทคโนโลยี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3.9

5 ปี (ตำมอำยุสัญญำ)
3 - 5 ปี

กำรด้อยค่ำ
มูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ได้รับกำรทบทวน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนว่ำ
มีขอ้ บ่งชี้เรื่ องกำรด้อยค่ำหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทำกำรประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
ของสิ นทรัพย์
บริ ษทั รับรู ้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำ
ตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึ งมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุน
ในกำรขำยหรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ ซึ่ งในกำรประเมินมูลค่ำ
จำกกำรใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่คำดว่ำจะได้รับจำกสิ นทรัพย์
และคำนวณคิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั โดยใช้อตั รำคิดลดก่อนภำษีที่สะท้อนถึงกำรประเมินควำมเสี่ ยง
ในสภำพตลำดปั จจุบนั ของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเสี่ ยงซึ่งเป็ นลักษณะเฉพำะของสิ นทรัพย์
ที่กำลังพิจำรณำอยู่ และในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย บริ ษทั ใช้แบบจำลอง
กำรประเมินมูลค่ำที่ดีที่สุดซึ่ งเหมำะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่ งสะท้อนถึ งจำนวนเงิ นที่คำดว่ำจะได้รับ
จำกกำรจำหน่ ำยสิ นทรั พย์หักด้วยต้นทุนในกำรจำหน่ ำย โดยกำรจำหน่ ำยนั้นผูซ้ ้ื อกับผูข้ ำย
มีควำมรอบรู ้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็ นอิสระในลักษณะ
ของผูท้ ี่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั รับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุน
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กำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
บริ ษทั จะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี) ที่บริ ษทั ได้รับรู ้ในงวดก่อน
เมื่อข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำได้หมดไปหรื อลดลง ซึ่ งกิจกำรต้องประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
3.10

รำยกำรที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
บริ ษทั แปลงค่ำรำยกำรบัญชี ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี เป็ นเงินบำทตำมอัตรำ
แลกเปลี่ ยน ณ วันที่ เกิ ดรำยกำร กำรแปลงค่ ำสิ นทรั พย์และหนี้ สิ นที่ เป็ นตัวเงิ นในสกุ ลเงิ นตรำ
ต่ำ งประเทศ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำอ้ำงอิงของธนำคำร
แห่ งประเทศไทย ณ วันนั้น บริ ษทั รับรู ้กำไรและขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเมื่อมีกำรชำระเงิน
หรื อที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำเป็ นกำไรหรื อขำดทุนในงวดบัญชีน้ นั
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิ นของบริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศเป็ นเงิ นบำทเพื่อทำงบกำรเงิ นรวมใช้อตั รำ
แลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้
ก. สิ นทรัพย์และหนี้สิน แปลงค่ำโดยใช้อตั รำปิ ด ณ วันที่ของงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ข. รำยได้และค่ำใช้จ่ำย แปลงค่ำโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่ำงปี
ค. ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

3.11

เครื่ องมือทำงกำรเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงิ นตรำต่ำงประเทศ โดยได้เปิ ดเผยรำยละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ ยวกับเครื่ องมือทำงกำรเงิ นไว้แล้วในหมำยเหตุขอ้ 28 และข้อ 29
บริ ษทั บันทึกสัญญำซื้ อขำยเงิ นตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำตำมอัตรำแลกเปลี่ยนล่ วงหน้ำส ำหรับ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงิ นตรำต่ำงประเทศที่จะได้รับหรื อต้องจ่ำยชำระเป็ นลูกหนี้ ตำมสัญญำ
และเจ้ำหนี้ ตำมสั ญญำในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ส่ วนเกิ น (ส่ วนลด) จำกสัญญำซื้ อขำยเงิ น ตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำจะถูกตั้งพักไว้โดยแสดงเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นหรื อหนี้ สินหมุนเวียนอื่น
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และตัดจำหน่ำยตลอดอำยุของสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศนั้น
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3.12

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเปิ ดเผยข้อมูล
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีกำรสอบทำนข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่มีนยั สำคัญและรำยกำร
ปรับปรุ งมูลค่ำอย่ำงสม่ำเสมอ ในกรณี ที่นำข้อมูลของบุคคลที่สำมมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
เช่ น กำรก ำหนดรำคำจำกนำยหน้ำ หรื อกำรให้บ ริ ก ำรประเมิ นรำคำ บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อย
จะประเมิ นหลักฐำนที่ ไ ด้รับจำกบุ คคลที่ ส ำมเพื่ อให้ไ ด้ข ้อสรุ ป ว่ำมูล ค่ำ ดังกล่ ำ วเป็ นไปตำม
ข้อกำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับที่ 13 รวมถึ งกำรจัดลำดับชั้นของมูลค่ำ
ยุติธรรมดังกล่ำว
เมื่อทำกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะใช้ขอ้ มูลตลำดที่
สำมำรถสังเกตได้เป็ นอันดับแรก โดยมูลค่ำยุติธรรมถูกกำหนดลำดับชั้นตำมประเภทของข้อมูลที่
นำมำใช้ในเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำเพื่อวัดมูลค่ำยุติธรรมดังนี้
-

3.13

ระดับที่ 1 เป็ นรำคำเสนอซื้ อขำย (ไม่ตอ้ งปรั บปรุ ง) ในตลำดที่ มี สภำพคล่ องส ำหรั บ
สิ นทรัพย์ หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันและกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงตลำดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่ำ
ระดับที่ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่วำ่ โดยทำงตรงหรื อโดยทำงอ้อมสำหรับสิ นทรัพย์น้ นั
หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้ อขำยซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ระดับที่ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้สำหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น

สัญญำเช่ำ
สัญญำเช่ำดำเนินงำน
สัญญำเช่ำซึ่ งควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่ของกำรเป็ นเจ้ำของสิ นทรัพย์ยงั คงอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่ำ
บันทึกเป็ นสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำน ค่ำเช่ ำที่เกิ ดขึ้นจำกสัญญำเช่ ำดังกล่ำวรับรู ้ เป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไร
ขำดทุนตำมวิธี เส้นตรงตลอดอำยุสัญญำ ส่ วนกำรเช่ ำคลังสิ นค้ำจะรั บรู ้ เป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไร
ขำดทุน ตำมค่ำเช่ำที่ระบุในสัญญำ ซึ่งค่ำเช่ำจะคงที่ 3 ปี และมีกำรปรับเพิ่มทุก 3 ปี โดยอัตรำกำรเพิ่ม
ประมำณจำกอัตรำเงินเฟ้ อที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
กำรขำยและเช่ำกลับคืนที่จดั เป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน
หำกรำคำขำยมีจำนวนเทียบเท่ำกับมูลค่ำยุติธรรมอย่ำงเห็นได้ชดั บริ ษทั จะรับรู ้ผลกำไรหรื อขำดทุน
จำกกำรขำยในงบกำไรขำดทุนทันที
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หำกรำคำขำยมี จ ำนวนต่ ำกว่ำมู ลค่ ำยุ ติ ธรรม บริ ษ ัทรั บรู ้ ผลก ำไรหรื อผลขำดทุ นจำกกำรขำย
ในงบกำไรขำดทุนทันที เว้นแต่บริ ษทั จะได้รับชดเชยผลขำดทุนที่เกิดขึ้นโดยกำรจ่ำยค่ำเช่ำในอนำคต
ที่ต่ำกว่ำรำคำตลำด ในกรณี น้ ี บริ ษทั จะบันทึกผลขำดทุนจำกกำรขำยเป็ นรำยกำรรอกำรตัดบัญชี และ
ตัดจำหน่ ำยตำมสัดส่ วนของจำนวนค่ำเช่ ำที่จ่ำยในแต่ละงวดตำมระยะเวลำที่บริ ษทั คำดว่ำจะใช้
ประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ที่เช่ำ
หำกรำคำขำยมี จำนวนสู งกว่ำมู ลค่ ำยุติธรรม บริ ษ ทั จะรั บรู ้ จำนวนที่ สู งกว่ำมู ลค่ ำยุติธรรมเป็ น
รำยกำรรอกำรตัดบัญชีและตัดจำหน่ำยตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะใช้ประโยชน์สินทรัพย์ที่เช่ำ
3.14

ผลประโยชน์ของพนักงำน
3.14.1 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนเมื่อเกษียณอำยุ
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน เป็ นประมำณกำรหนี้ สินเกี่ยวกับภำระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงำนที่ได้สิทธิ รับเงินชดเชยเมื่อเกษียณอำยุตำมข้อบังคับกำรทำงำนของบริ ษทั
และตำมกฎเกณฑ์ของพระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำน โดยประมำณกำรหนี้ สินดังกล่ำว
ได้คำนวณโดยนักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยอิ สระและจำกข้อสมมติ ฐำนทำงคณิ ตศำสตร์
ประกันภัยตำมวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method)
อันเป็ นประมำณกำรจำกมู ลค่ ำปั จจุ บ นั ของกระแสเงิ นสดของผลประโยชน์ ที่ ค ำดว่ำ
จะต้องจ่ำยในอนำคตโดยคำนวณบนพื้นฐำนของเงินเดือนพนักงำน อัตรำกำรหมุนเวียน
ของพนักงำน อัตรำมรณะ อำยุงำน และปั จจัยอื่นๆ ทั้งนี้ อตั รำคิ ดลดที่ ใช้ในกำรคำนวณ
ภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำนอ้ำงอิงจำกอัตรำผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบำล กำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
จะรับรู้เข้ำกำไรสะสมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิดขึ้นทั้งจำนวน
3.14.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริ ษ ทั บันทึ ก เงิ น จ่ ำยสมทบกองทุ นส ำรองเลี้ ย งชี พ ส ำหรั บ พนัก งำนเป็ นค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย
เมื่อเกิดรำยกำร
3.14.3 โครงกำรค่ำตอบแทนตำมผลงำน (Long Term Incentive Program)
ภำระหนี้ สินตำมโครงกำรค่ำตอบแทนตำมผลงำน (LTI) จะบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยใน
งบกำไรขำดทุนเมื่อเกิดรำยกำร
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3.15

ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนกับต้นทุนกำรซื้ อเงินลงทุน
ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชี ของเงิ นลงทุนที่ได้รับมำกับต้นทุนกำรซื้ อเงินลงทุนเกิ ดขึ้นจำกกำร
ปรับโครงสร้ ำงกำรถื อหุ ้นใหม่ของกลุ่มบริ ษทั ดี เอสจี และจำกกำรซื้ อหุ ้นของบริ ษทั ย่อยเพิ่มและ
แสดงภำยใต้ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

3.16

กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
บริ ษทั รับรู ้รำยได้จำกกำรขำยเมื่อมีกำรส่ งมอบสิ นค้ำให้ลูกค้ำสำหรับกำรขำยในประเทศ และ
ในกรณี ของกำรขำยส่ งออก บริ ษทั รับรู้รำยได้เมื่อมีกำรส่ งสิ นค้ำและควำมเสี่ ยงและผลตอบแทน
ที่มีนยั สำคัญของกำรเป็ นเจ้ำของในสิ นค้ำได้โอนให้แก่ผซู ้ ้ื อแล้วตำมเงื่อนไขกำรส่ งมอบสิ นค้ำ
รำยได้จำกกำรขำยแสดงสุ ทธิจำกส่ วนลดกำรค้ำและส่ วนลดตำมปริ มำณซื้ อและสิ นค้ำรับคืน
รำยได้เงินปันผลจำกเงินลงทุนรับรู้เป็ นรำยได้ เมื่อมีกำรประกำศจ่ำย
รำยได้อื่นรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
ค่ำใช้จ่ำยรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง

3.17

ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ประกอบด้วยผลรวมของภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภำษีเงิ นได้
รอกำรตัดบัญชี
3.17.1 ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คือ จำนวนภำษีเงินได้ที่ตอ้ งชำระ โดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษี
สำหรับงวด กำไรทำงภำษีแตกต่ำงจำกกำไรที่แสดงในงบกำไรขำดทุน เนื่องจำกกำไรทำงภำษี
ไม่ได้รวมรำยกำรที่สำมำรถถือเป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีในงวดอื่นๆ และไม่ได้รวม
รำยกำรที่ไม่สำมำรถถือเป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คำนวณ
โดยใช้อตั รำภำษีที่มีผลบังคับใช้หรื อคำดได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ จะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน
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3.17.2 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี เป็ นกำรรั บรู ้ ผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงมูลค่ำทำงบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบกำรเงิ นกับมูลค่ำของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ใช้ในกำรคำนวณ
กำไรทำงภำษี (ฐำนภำษี) บริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำง
ชั่วครำวทุ กรำยกำร และรั บรู ้ สิ นทรั พย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ส ำหรั บผลแตกต่ ำง
ชั่วครำวเท่ำที่ มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำกำไรทำงภำษี จะมี จำนวนเพียงพอที่ จะนำ
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวนั้นมำใช้ประโยชน์ได้
บริ ษทั ทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำ
รำยงำนของแต่ละงวด และจะลดมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ลง
เมื่ อบริ ษ ทั เห็ นว่ำไม่ น่ำจะมี ควำมเป็ นไปได้อีกต่ อไปว่ำกิ จกำรจะมี ก ำไรทำงภำษี เพี ยงพอ
ที่จะนำสิ นทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้
สิ นทรั พย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ที่ ปรั บลดลงนั้น บริ ษ ทั จะกลับรำยกำรให้เท่ำกับ
จ ำนวนที่ มี ค วำมเป็ นไปได้ค่ อนข้ำงแน่ ว่ ำบริ ษ ัท จะมี ก ำไรทำงภำษี เพี ยงพอที่ จะน ำ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมำใช้ประโยชน์ได้
บริ ษทั คำนวณมูลค่ำสิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ดว้ ยอัตรำภำษีที่คำดว่ำ
จะใช้ในงวดที่สินทรัพย์จะมีกำรรับรู้ หรื อหนี้ สินจะมี กำรจ่ำยชำระโดยใช้อตั รำภำษี ที่ มี
ผลบังคับใช้อยูห่ รื อที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ จะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษัท จะน ำรำยกำรสิ นทรั พ ย์ภำษี เงิ นได้ ม ำหั ก กลบกับ รำยกำรหนี้ สิ นภำษี เงิ นได้
เมื่อบริ ษทั มีสิทธิ ตำมกฎหมำยในกำรนำสิ นทรัพย์และหนี้ สินภำษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั
ดังกล่ำวมำหักกลบกันและบริ ษทั ตั้งใจจะชำระหนี้สินและสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ดังกล่ำวด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับรู ้สินทรัพย์และจ่ำยชำระหนี้สินในเวลำเดียวกัน
บริ ษทั รับรู ้ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำย
และนำไปรวมเป็ นกำไรหรื อขำดทุนสำหรับงวด
บริ ษทั แสดงรำยกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับกำไรหรื อขำดทุนจำกกิจกรรมตำมปกติ
ของกิ จกำรไว้ในงบกำไรขำดทุ น ยกเว้นรำยกำรภำษี เงิ นได้ในงวดปั จจุ บ นั และภำษี เงิ นได้
รอกำรตัดบัญชีที่บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ถ้ำภำษีเงินได้ที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงวดบัญชีเดียวกันหรื อต่ำงงวด

76

3.18

กำไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำน
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำน คำนวณโดยหำรกำไรสุ ทธิ สำหรับปี ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ ำ หนัก
ของหุน้ สำมัญที่ออกและชำระระหว่ำงปี บริ ษทั ไม่มีตรำสำรที่อำจเปลี่ยนเป็ นหุ ้นสำมัญ เพื่อนำมำ
คำนวณกำไรต่อหุ น้ ปรับลด

3.19

กำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หำรและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับควำมไม่แน่นอนของกำรประมำณกำร
3.19.1 ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หำรในกำรใช้นโยบำยกำรบัญชี
ในกำรจัดทำงบกำรเงินให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรของกลุ่ ม
บริ ษทั ต้องอำศัยดุลยพินิจหลำยประกำรในกำรกำหนดนโยบำยกำรบัญชี ซึ่ งอำจมีผลกระทบ
อย่ำงเป็ นนัยสำคัญต่อกำรรับรู ้รำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงิ น โดยดุลยพินิจ
ที่สำคัญในกำรกำหนดนโยบำยกำรบัญชี มีดงั ต่อไปนี้
-

กำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
รำยละเอียดของกำรคำนวณขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ได้อธิบำยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3.9 และข้อ 7

-

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
รำยละเอี ยดของสิ นทรั พย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ได้อธิ บำยไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ 3.17 และข้อ 11

-

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รำยละเอียดของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ได้อธิบำยไว้ในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินข้อ 3.14.1 และข้อ 15
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3.19.2 แหล่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับควำมไม่แน่นอนของกำรประมำณกำร
กลุ่ ม บริ ษ ทั มี ป ระมำณกำรทำงบัญชี ซึ่ ง ใช้ข อ้ สมมติ ฐำนที่ เกี่ ย วข้อ งกับ เหตุ ก ำรณ์
ในอนำคต ถึงแม้วำ่ กำรประมำณกำรของผูบ้ ริ หำรได้พิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลภำยใต้
เหตุกำรณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจมีควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรนั้น ประมำณ
ทำงกำรบัญชีที่สำคัญและข้อสมมติฐำนที่มีควำมเสี่ ยงอย่ำงเป็ นสำระสำคัญที่อำจเป็ นเหตุให้
เกิดกำรปรับปรุ งยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลำบัญชีหน้ำ มีดงั นี้
-

4

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมและกระบวนกำรประเมินมูลค่ำ
รำยละเอียดของกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมและกระบวนกำรประเมินมูลค่ำ ได้อธิ บำยไว้ใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3.12 และข้อ 28

ข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับกระแสเงินสด
4.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม ประกอบด้วย

เงินสดในมือ
เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน
และออมทรัพย์

งบกำรเงินรวม
2560
2559
บำท
บำท
175,113
14,812,326
595,212,423
595,387,536

228,506,506
243,318,832

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
บำท
บำท
50,000
14,684,324
499,081,706
499,131,706

155,858,068
170,542,392
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4.2 ส่ วนที่เกิดจำกกำรซื้ อสิ นทรัพย์ถำวรและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
งบกำรเงินรวม
2560
2559
บำท
บำท
ส่วนที่บนั ทึกเป็ นเจ้ำหนี้ ค่ำซื้ อสิ นทรัพย์ถำวร
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 1 มกรำคม
111,321,761
บวก ค่ำซื้อสิ นทรัพย์ถำวรและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
94,882,927
หัก ส่ วนที่จ่ำยเป็ นเงินสด
(141,272,945)
ส่ วนที่จ่ำยเป็ นเงินสดสำหรับดอกเบี้ยจ่ำย
ที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์ถำวร
(720,483)
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื้ อเครื่ องจักรซึ่งจ่ำยในปี ก่อน
(540,000)
ส่วนที่บนั ทึกเป็ นเจ้ำหนี้ค่ำซื้อสิ นทรัพย์ถำวร
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวำคม
63,671,260

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
บำท
บำท

137,909,119
285,123,367
(279,885,692)

95,490,648
66,421,612
(102,406,750)

104,692,544
227,101,221
(204,478,084)

(31,825,033)

(720,483)
(540,000)

(31,825,033)

111,321,761

58,245,027

95,490,648

4.3 วงเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร เงินกูย้ มื ระยะสั้นและเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินและวงเงิน
หนังสื อค้ ำประกันที่ยงั ไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
2560
2559
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้
- สกุลเงินบำท
- สกุลเงินริ งกิตมำเลเซีย
- สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ

2,549.42
36.33
0.33

2,487.21
36.07
5.56

หน่ วย : ล้ ำนบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

2,549.42
-

2,487.21
-

วงเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้
- สกุลเงินบำท

-

61.66

-

61.66

วงเงินหนังสื อค้ ำประกันที่ยงั ไม่ได้ใช้
- สกุลเงินบำท

24.05

19.08

24.05

19.08

บริ ษทั ย่อยได้ใช้สิทธิ กำรเช่ำที่ดิน อำคำร เครื่ องจักร อุปกรณ์ สิ นค้ำคงเหลือ ลูกหนี้ และสแตนด์บำยแอล/ซี
ที่ออกโดยธนำคำรแห่ งหนึ่ งเป็ นหลักประกันในกำรกูย้ ืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน โดยบริ ษทั และบริ ษทั
Disposable Soft Goods (Malaysia) Sdn Bhd ได้ออกหนังสื อค้ ำประกันเพื่อเป็ นหลักประกันวงเงิ นสิ นเชื่ อ
ของบริ ษทั ย่อย (ดูหมำยเหตุขอ้ 12 และข้อ 14)
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5.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่
5.1 ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำคงเหลือ แยกตำมจำนวนเดือนที่คำ้ งชำระสรุ ปได้ ดังนี้
งบกำรเงินรวม

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
น้อยกว่ำหรื อเท่ำกับ 3 เดือน
มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ประมำณกำรรับคืนสิ นค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
น้อยกว่ำหรื อเท่ำกับ 3 เดือน
มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ประมำณกำรรับคืนสิ นค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำ
แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินดังนี้
ลูกหนี้กำรค้ำ - สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี้กำรค้ำ - สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
บริษัทอื่น

บริษัท
ที่เกี่ยวข้ องกัน
บำท
37,039,873

บำท
1,538,621,626

37,039,873
37,039,873

336,107,013
202,085
988,947
4,133,103
1,880,052,774
(3,736,298)
1,876,316,476

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
บริษัทอื่น

บำท
1,575,661,499

บริษัท
ที่เกี่ยวข้ องกัน
บำท
43,548,464

บำท
1,433,477,402

บำท
1,477,025,866

336,107,013
202,085
988,947
4,133,103
1,917,092,647
(3,736,298)
1,913,356,349

4,432
43,552,896
43,552,896

184,795,022
17,468,555
18,583
1,902,964
1,637,662,526
(1,257,665)
(12,098,527)
1,624,306,334

184,795,022
17,472,987
18,583
1,902,964
1,681,215,422
(1,257,665)
(12,098,527)
1,667,859,230

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
บริษัท
บริษัทอื่น
รวม
ที่เกี่ยวข้ องกัน
บำท
บำท
บำท
48,951,927 1,038,901,171
1,087,853,098

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
บริษัท
บริษัทอื่น
รวม
ที่เกี่ยวข้ องกัน
บำท
บำท
บำท
58,589,785
984,293,798
1,042,883,583

931,056
5,142,564
143,779,207
198,804,754
198,804,754

204,093,432
194,564
737,125
1,243,926,292
1,243,926,292

204,093,432
1,125,620
5,879,689
143,779,207
1,442,731,046
1,442,731,046

946,970
238,473
915,710
169,706,660
230,397,598
230,397,598

134,929,386
10,987,752
1,130,210,936
(12,098,527)
1,118,112,409

135,876,356
11,226,225
915,710
169,706,660
1,360,608,534
(12,098,527)
1,348,510,007

48,951,927
149,852,827
198,804,754

1,243,926,292
1,243,926,292

1,292,878,219
149,852,827
1,442,731,046

55,142,149
175,255,449
230,397,598

1,118,112,409
1,118,112,409

1,173,254,558
175,255,449
1,348,510,007
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ลูกหนี้ กำรค้ำบริ ษทั PT DSG Surya Mas Indonesia จำนวน
149.85 ล้ำนบำท และ 175.25 ล้ำนบำท ตำมลำดับ บริ ษทั คำดว่ำจะได้รับชำระเงินจำกลูกหนี้กำรค้ำ
ดังกล่ำวภำยหลัง 12 เดือน นับจำกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน ดังนั้นจึงแสดงเป็ นลูกหนี้ -บริ ษทั ย่อย
ภำยใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บริ ษทั ได้ทำสัญญำโอนสิ ทธิ ในกำรเรี ยกเก็บเงินตำมใบแจ้งหนี้ ค่ำสิ นค้ำของลูกค้ำกับธนำคำรแห่งหนึ่ง
ซึ่ งเป็ นกำรโอนแบบไม่สำมำรถไล่เบี้ยกับได้บริ ษทั ได้ (ยกเว้นกรณี ที่บริ ษทั กระทำผิดเงื่อนไขกำรค้ำ
ที่เป็ นตำมปกติธุรกิจ) ภำยใต้สัญญำดังกล่ำวในวันที่ธนำคำรรับโอนสิ ทธิ บริ ษทั จะได้รับเงินในอัตรำ
ที่ระบุในสัญญำจำกธนำคำร และจะได้รับเงินส่ วนที่เหลือจำกลูกหนี้ กำรค้ำ เมื่อครบกำหนดชำระ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ยอดคงเหลือที่ยงั ไม่ได้รับชำระ ซึ่ งแสดงรวมในบัญชีลูกหนี้กำรค้ำ
ข้ำงต้น มีจำนวน 158.59 ล้ำนบำท และ 68.91 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั PT DSG Surya Mas Indonesia ได้นำลูกหนี้ เป็ นจำนวน
10,000 ล้ำนรู เปี ยอินโดนีเซี ย เพื่อค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่ อที่ได้รับจำกสถำบันกำรเงิน (ดูหมำยเหตุ
ข้อ 12 และข้อ 14)
5.2 ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม ประกอบด้วย

ลูกหนี้อื่น (ดูหมำยเหตุขอ้ 21.1)
ภำษีรอเรี ยกคืน
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
เงินจ่ำยล่วงหน้ำ

งบกำรเงินรวม
2560
2559
บำท
บำท
6,617,886
5,808,871
37,593,970
31,305,970
48,634,154
27,981,006
96,918,048
21,286,718
189,764,058
86,382,565

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
บำท
บำท
302,266,471
87,842,192
17,236,130
17,700,984
62,994,650
21,165,178
382,497,251 126,708,354
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6.

สิ นค้ ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ประกอบด้วย

วัตถุดิบ
งำนระหว่ำงทำ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำ
ของสิ นค้ำคงเหลือ
บวก สิ นค้ำระหว่ำงทำง
สิ นค้ำคงเหลือ

งบกำรเงินรวม
2560
2559
บำท
บำท
393,169,520
334,988,942
32,347,328
12,871,430
409,595,892
297,126,159
137,260,640
140,595,639
972,373,380
785,582,170
(2,583,000)
969,790,380
74,164,244
1,043,954,624

(2,748,198)
782,833,972
77,995,435
860,829,407

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
บำท
บำท
242,138,861 225,350,050
32,347,329
12,871,430
217,181,379 164,783,599
93,651,779 100,380,880
585,319,348 503,385,959
(2,583,000)
582,736,348
53,989,521
636,725,869

(2,748,198)
500,637,761
53,015,731
553,653,492

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มูลค่ำของสิ นค้ำของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่บนั ทึกเป็ น
ต้นทุนขำยในงบกำไรขำดทุนมีจำนวน 5,113 ล้ำนบำท และ 4,822 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มูลค่ำของสิ นค้ำของบริ ษทั ที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนขำย
ในงบกำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร มีจำนวน 3,418 ล้ำนบำท และ 3,240 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ต้นทุนสิ นค้ำของบริ ษทั ที่บนั ทึกเป็ นต้นทุ นขำยใน
งบกำไรขำดทุ นเฉพำะกิ จกำรได้รวมกำรกลับ รำยกำรค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำ ของสิ นค้ำคงเหลือจำนวน
0.17 ล้ำนบำท และ 2.47 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั PT DSG Surya Mas Indonesia ได้จำนองสิ นค้ำคงเหลือเป็ น
จำนวน 15,000 ล้ำนรู เปี ยอินโดนีเซียเพื่อค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่ อที่ได้รับจำกสถำบันกำรเงิน (ดูหมำยเหตุ
ข้อ 12 และข้อ 14)
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7.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม ประกอบด้วย
ชื่อบริษัท

Disposable Soft Goods
(Malaysia) Sdn Bhd
DSG (Malaysia) Sdn Bhd
PT DSG Surya Mas Indonesia
Disposable Soft Goods (S) Pte Ltd.
บริ ษทั ดีเอสจี แมเนจเม้นท์
เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จำกัด
PT DSG Surya Mas Trading Indonesia
หัก ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
- PT DSG Surya Mas Indonesia
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

ประเทศ

ถือหุ้นใน
อัตรำร้ อยละ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559

งบกำรเงินรวม
ผลต่ ำงระหว่ ำงมูลค่ ำตำมบัญชีของ
เงินลงทุนกับต้ นทุนกำรซื้อเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำคำทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559
บำท
บำท

มำเลเซี ย
มำเลเซี ย
อินโดนีเซี ย
สิ งคโปร์

100
100
100
100

100
100
100
100

9,287,656
1,638,489
(62,549,931)
(5,347,295)

4,826,516
73,968,141
148,006,123
14,020,259

4,826,516
73,968,141
148,006,123
14,020,259

ไทย
อินโดนีเซี ย

99.99
100

99.99
-

(56,971,081)

9,999,985
6,342,030
257,163,054

9,999,985
250,821,024

(56,971,081)

(148,006,123) (148,006,123)
109,156,931 102,814,901

ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชี ของเงินลงทุนกับต้นทุนกำรซื้ อเงินลงทุนเป็ นผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชี
ของเงินลงทุนที่ได้มำกับต้นทุนกำรซื้ อเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ ้นใหม่ของกลุ่ม
บริ ษ ัทดี เอสจี ในเดื อนธันวำคม 2547 และจำกกำรซื้ อหุ ้ นบริ ษ ัท PT DSG Surya Mas Indonesia เพิ่ มใน
เดื อนธันวำคม 2553 และแสดงรวมในองค์ประกอบอื่ นของส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นภำยใต้ส่วนของผูถ้ ื อหุ ้นใน
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
บริ ษทั PT DSG Surya Mas Indonesia
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ได้ประเมินกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั PT DSG Surya Mas Indonesia
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่ อง กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ และบันทึกผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวเป็ นจำนวน 148 ล้ำนบำท ในงบกำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ซึ่ งบริ ษทั ได้ประเมินมูลค่ำของบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวจำกประมำณกำรกระแสเงิ นสด
คิดลดในอนำคตเป็ นระยะเวลำ 7 ปี โดยใช้อตั รำคิดลดกระแสเงินสดโดยประมำณในอัตรำร้อยละ 13.50 ต่อปี
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั เชื่อมัน่ ว่ำแผนกำรลงทุนระยะยำวในบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวจะสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้น
และยังเชื่อมัน่ ในโอกำสเจริ ญเติบโตของธุ รกิจของบริ ษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซี ย

83

บริ ษทั Disposable Soft Goods (S) Pte Ltd.
บริ ษทั Disposable Soft Goods (S) Pte Ltd. มีขำดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 จำนวน
18.26 ล้ำนบำท และ 26.22 ล้ำนบำท ตำมลำดับ อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ ำยบริ หำรได้ปรับโครงสร้ำงกำรดำเนิ นธุ รกิจ
ของบริ ษทั Disposable Soft Goods (S) Pte Ltd. เพื่อสนับสนุ นกำรขำยของกลุ่ มบริ ษทั ไปยังประเทศต่ำงๆ
โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวอยูใ่ นระหว่ำงกำรเพิ่มตลำดและธุ รกิจส่ งออกไปยังประเทศอื่นๆ และคำดว่ำจะสำมำรถ
ทำกำไรได้ในอนำคต
บริ ษทั PT DSG Surya Mas Trading Indonesia
ในวันที่ 31 พฤษภำคม 2560 บริ ษทั ได้ลงทุนในบริ ษทั PT DSG Surya Mas Trading Indonesia ซึ่ งบริ ษทั ดังกล่ำว
มีวตั ถุประสงค์หลัก คือ จำหน่ำยผ้ำอ้อมสำเร็ จรู ปสำหรับเด็กและผูใ้ หญ่
8.

สิ ทธิกำรเช่ ำ
สิ ทธิ กำรเช่ำประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2560

เพิม่ ขึน้

งบกำรเงินรวม
จำหน่ ำย

ผลจำก
กำรแปลงค่ำ
งบกำรเงินของ
บริษทั ย่อย
ในต่ ำงประเทศ
บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560

รำคำทุน
สิ ทธิ กำรเช่ำ - ที่ดิน
สิ ทธิ กำรเช่ำ - ห้องชุด
รวมรำคำทุน

บำท

บำท

บำท

บำท

117,605,478
75,972,017
193,577,495

-

-

1,042,434
1,042,434

118,647,912
75,972,017
194,619,929

ค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม
สิ ทธิ กำรเช่ำ - ที่ดิน
สิ ทธิ กำรเช่ำ - ห้องชุด
รวมค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
สิ ทธิกำรเช่ำ

(5,554,262)
(13,558,745)
(19,113,007)
174,464,488

(1,431,784)
(2,582,618)
(4,014,402)

-

(79,229)
(79,229)

(7,065,275)
(16,141,363)
(23,206,638)
171,413,291
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2559

เพิม่ ขึน้

งบกำรเงินรวม
จำหน่ ำย

ผลจำก
กำรแปลงค่ำ
งบกำรเงินของ
บริษทั ย่อย
ในต่ ำงประเทศ
บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2559

รำคำทุน
สิ ทธิ กำรเช่ำ - ที่ดิน
สิ ทธิ กำรเช่ำ - ห้องชุด
รวมรำคำทุน

บำท

บำท

บำท

124,045,543
75,972,017
200,017,560

-

-

(6,440,065)
(6,440,065)

117,605,478
75,972,017
193,577,495

ค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม
สิ ทธิ กำรเช่ำ - ที่ดิน
สิ ทธิ กำรเช่ำ - ห้องชุด
รวมค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
สิ ทธิกำรเช่ำ

(4,330,132)
(10,976,127)
(15,306,259)
184,711,301

(1,546,522)
(2,582,618)
(4,129,140)

-

322,392
322,392

(5,554,262)
(13,558,745)
(19,113,007)
174,464,488

บำท
บำท

4,014,402
4,129,140

ค่ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี
2560
2559

บำท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

รำคำทุน
สิ ทธิ กำรเช่ำ -ห้องชุด
รวมรำคำทุน
ค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม
สิ ทธิ กำรเช่ำ - ห้องชุด
รวมค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
สิ ทธิกำรเช่ำ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2560
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิม่ ขึน้
จำหน่ ำย

บำท

บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560
บำท

75,972,017
75,972,017

-

-

75,972,017
75,972,017

(13,558,745)
(13,558,745)
62,413,272

(2,582,618)
(2,582,618)

-

(16,141,363)
(16,141,363)
59,830,654
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

รำคำทุน
สิ ทธิ กำรเช่ำ -ห้องชุด
รวมรำคำทุน
ค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม
สิ ทธิ กำรเช่ำ - ห้องชุด
รวมค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
สิ ทธิกำรเช่ำ
ค่ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี
2560
2559

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2559
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิม่ ขึน้
จำหน่ ำย

บำท

บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2559
บำท

75,972,017
75,972,017

-

-

75,972,017
75,972,017

(10,976,126)
(10,976,126)
64,995,891

(2,582,619)
(2,582,619)

-

(13,558,745)
(13,558,745)
62,413,272
บำท
บำท

2,582,618
2,582,619

บริ ษทั ดีเอสจี อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ณ วันที่ 20 กรกฎำคม 2554 บริ ษทั ได้ทำสัญญำเช่ ำช่วงห้องชุ ด เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรใช้งำนในองค์กรกับ
บริ ษทั แห่ งหนึ่ ง ซึ่ งกำรเช่ ำห้องชุ ดดังกล่ำวมี รำคำรวม 83.03 ล้ำนบำท โดยประกอบด้วยค่ำเช่ ำห้องชุ ด
จำนวนเงิน 75.97 ล้ำนบำท และค่ำตกแต่งและเครื่ องใช้ในห้องชุดจำนวนเงิน 7.06 ล้ำนบำท กำรเช่ำมีระยะเวลำ
จนถึ ง วัน ที่ 28 กุ มภำพันธ์ 2584 ภำยใต้สั ญญำเช่ ำช่ วงดังกล่ ำวบริ ษ ัทมี ภำระที่ ต้องจ่ ำยค่ ำบ ำรุ ง รั ก ษำ
สำธำรณูปโภคเดือนละ 39,005 บำท
บริ ษทั DSG (Malaysia) Sdn Bhd
ในปี 2554 บริ ษทั DSG (Malaysia) Sdn Bhd ได้ทำสัญญำเช่ ำที่ดินระยะยำว เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรใช้
เป็ นที่ต้ งั โรงงำน กำรเช่ำที่ดินดังกล่ำวมีรำคำ 14.94 ล้ำนริ งกิตมำเลเซี ย (รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรโอน) กำรเช่ำ
มีระยะเวลำ 83 ปี จนถึงวันที่ 9 เมษำยน 2637
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั DSG (Malaysia) Sdn Bhd ได้ใช้สิทธิ กำรเช่ ำที่ดินและอำคำร
เป็ นจำนวน 112.21 ล้ำนริ งกิ ตมำเลเซี ย เป็ นหลักประกันในกำรกู้ยืมเงิ นจำกสถำบันกำรเงิ น (ดูหมำยเหตุ
ข้อ 12 และข้อ 14)
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9.

ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำร
ส่วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
ยำนพำหนะ
รวมรำคำทุน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2560

เพิม่ ขึน้

บำท

บำท

30,000,000
759,034,914
248,653,405
3,611,144,705
52,551,928
6,859,251
4,708,244,203

งบกำรเงินรวม
จำหน่ ำย
โอนเข้ ำ/
(โอนออก)

บำท

(30,000,000)
(175,390,433)
266,485 (120,994,110)
15,529,781
(4,748,272)
794,729
(1,320)
(819,260)
16,590,995 (331,953,395)

ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำร
(170,788,774) (25,951,754) 114,204,078
ส่วนปรับปรุ งอำคำร
(58,856,439) (20,262,441) 39,854,474
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
(1,207,750,863) (206,869,254)
3,692,059
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
(45,756,423) (3,075,807)
990
ยำนพำหนะ
(5,931,704)
(198,581)
819,260
รวมค่ำเสื่ อมรำคำสะสม (1,489,084,203) (256,357,837) 158,570,861
งำนระหว่ำงก่อสร้ ำงและเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
238,541,591
75,969,953
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
3,457,701,591

บำท
778,532
2,580,958
214,106,961
235,876
217,702,327
(219,554,734)

ผลจำก
กำรแปลงค่ำ
งบกำรเงินของ
บริษทั ย่อย
ในต่ ำงประเทศ
บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560
บำท

5,188,033 589,611,046
204,490 130,711,228
(14,900,059) 3,821,133,116
(1,266,911)
52,314,302
(165,916)
5,874,075
(10,940,363) 4,599,643,767
(939,429) (83,475,879)
(167,251) (39,431,657)
5,482,793 (1,405,445,265)
1,155,850
(47,675,390)
87,978
(5,223,047)
5,619,941 (1,581,251,238)
(9,645,345)

85,311,465
3,103,703,994
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำร
ส่วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
ยำนพำหนะ
รวมรำคำทุน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2559

เพิม่ ขึน้

บำท

บำท

36,059,847
805,114,380
248,184,112
3,699,140,317
52,007,541
6,926,935
4,847,433,132

งบกำรเงินรวม
จำหน่ ำย
โอนเข้ ำ/
(โอนออก)

บำท

(6,135,681)
(15,057,027)
21,223
10,054,932 (139,718,293)
400,637
10,476,792 (160,911,001)

ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำร
(158,521,935) (27,551,350) 11,632,601
ส่วนปรับปรุ งอำคำร
(37,805,471) (21,794,673)
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
(1,152,483,493) (207,724,662) 134,609,996
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
(41,293,394) (4,440,852)
ยำนพำหนะ
(5,665,210)
(355,375)
รวมค่ำเสื่ อมรำคำสะสม (1,395,769,503) (261,866,912) 146,242,597
งำนระหว่ำงก่อสร้ ำงและเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
45,110,610 274,030,639
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเครื่ องจักร
(3,496,916)
3,496,916
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
3,493,277,323
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2560
2559

บำท
768,068
1,669,315
79,138,064
157,179
81,732,626

(81,732,626)
-

ผลจำก
กำรแปลงค่ำ
งบกำรเงินของ
บริษทั ย่อย
ในต่ ำงประเทศ
บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2559
บำท

75,834
30,000,000
(31,790,507) 759,034,914
(1,221,245) 248,653,405
(37,470,315) 3,611,144,705
(13,429)
52,551,928
(67,684)
6,859,251
(70,487,346) 4,708,244,203

3,651,910 (170,788,774)
743,705
(58,856,439)
17,847,296 (1,207,750,863)
(22,177) (45,756,423)
88,881
(5,931,704)
22,309,615 (1,489,084,203)
1,132,968
-

238,541,591
3,457,701,591

บำท

256,357,837

บำท

261,866,912
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2560
บำท
รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำร
ส่วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
ยำนพำหนะ
รวมรำคำทุน
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำร
ส่วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
ยำนพำหนะ
รวมค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
งำนระหว่ำงก่อสร้ ำง และเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิม่ ขึน้
จำหน่ ำย
โอนเข้ ำ/
(โอนออก)

บำท

บำท

บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560
บำท

30,000,000
175,258,311
226,472,009
2,560,455,019
33,706,710
2,386,782
3,028,278,831

150,660
7,778,359
106,510
8,035,529

(30,000,000)
(175,258,311)
(120,994,110)
(339,529,982)
(1,320)
(665,783,723)

2,320,713
209,923,674
138,335
212,382,722

107,949,272
2,438,627,070
33,950,235
2,386,782
2,582,913,359

(105,477,643)
(46,013,430)
(694,334,683)
(32,079,016)
(2,386,778)
(880,291,550)

(8,708,929)
(17,679,974)
(159,048,208)
(432,911)
(185,870,022)

114,186,572
39,854,474
175,132,640
990
329,174,676

-

(23,838,930)
(678,250,251)
(32,510,937)
(2,386,778)
(736,986,896)

233,555,950
2,381,543,231

56,365,815

-

(212,382,722)

77,539,043
1,923,465,506
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2559
บำท
รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำร
ส่วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
ยำนพำหนะ
รวมรำคำทุน
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำร
ส่วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
ยำนพำหนะ
รวมค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
งำนระหว่ำงก่อสร้ ำง และเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเครื่ องจักร
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2560
2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิม่ ขึน้
จำหน่ ำย
โอนเข้ ำ/
(โอนออก)

บำท

บำท

บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2559
บำท

30,000,000
175,258,311
225,340,550
2,669,568,343
33,438,110
2,386,782
3,135,992,096

15,000
5,394,538
242,200
5,651,738

(139,621,865)
(139,621,865)

1,116,459
25,114,003
26,400
26,256,862

30,000,000
175,258,311
226,472,009
2,560,455,019
33,706,710
2,386,782
3,028,278,831

(96,696,743)
(28,008,410)
(669,086,445)
(30,475,147)
(2,386,778)
(826,653,523)

(8,780,900)
(18,005,020)
(159,793,623)
(1,603,869)
(188,183,412)

134,545,385
134,545,385

-

(105,477,643)
(46,013,430)
(694,334,683)
(32,079,016)
(2,386,778)
(880,291,550)

38,403,329
(3,496,916)
2,344,244,986

221,409,483
-

3,496,916

(26,256,862)
-

233,555,950
2,381,543,231

บำท

185,870,022

บำท

188,183,412

ต้นทุนกำรกูย้ มื ของบริ ษทั สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 จำนวน 0.72 ล้ำนบำท ได้บนั ทึกเป็ นต้นทุน
ของสิ นทรัพย์ถำวรในงบกำรเงิน (2559 : ไม่มี)
รำคำทุนของสิ นทรัพย์ถำวรที่หักค่ำเสื่ อมรำคำเต็มจำนวนแล้วแต่ยงั คงใช้งำนอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
และ 2559 ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีจำนวนประมำณ 430.41 ล้ำนบำท และ 386.10 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
(บริ ษทั : 140.28 ล้ำนบำท และ 102.45 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั DSG (Malaysia) Sdn Bhd ได้จำนองเครื่ องจักรเป็ นจำนวน
41.58 ล้ำนริ งกิ ตมำเลเซี ย เพื่ อค้ ำประกันวงเงิ นสิ นเชื่ อที่ ได้รั บจำกสถำบันกำรเงิ น (ดู หมำยเหตุ ข้อ 12
และข้อ 14)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 เครื่ องจักรและอุปกรณ์เป็ นจำนวนเงิน 6,190 ล้ำนรู เปี ยอินโดนีเซี ย ได้ใช้
เป็ นหลักประกันเพื่อค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจำกสถำบันกำรเงิน (ดูหมำยเหตุขอ้ 12 และข้อ 14)
ณ วันที่ 28 มี นำคม 2559 บริ ษ ทั PT DSG Surya Mas Indonesia ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ย่อยของบริ ษ ทั ได้ลงนำมใน
สัญญำกำรขำยและกำรซื้ อที่ดินและอำคำรสำหรับกำรขำยที่ดินและอำคำรจำนวน 149.82 ล้ำนบำท (ประมำณ
56,828 ล้ำนรู เปี ยอินโดนี เซี ย) กับบริ ษทั อื่นแห่ งหนึ่ ง และเช่ ำกลับคืนสิ นทรัพย์จำกผูซ้ ้ื อ บริ ษทั จัดประเภท
รำยกำรเป็ นกำรขำยและกำรเช่ำกลับคืน และจัดประเภทกำรเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน และเป็ นผลให้บริ ษทั
บันทึกรำยกำรกำไรจำกกำรขำยจำนวน 130.78 ล้ำนบำท (49,605 ล้ำนรู เปี ยอินโดนี เซี ย) ในงบกำไรขำดทุ น
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ได้ลงนำมในสัญญำกำรขำยและกำรซื้ อที่ดินและอำคำรสำหรับกำรขำย
ที่ดินและอำคำรจำนวน 325.66 ล้ำนบำท กับบริ ษทั อื่นแห่งหนึ่งและเช่ำกลับคืนสิ นทรัพย์จำกผูซ้ ้ื อ บริ ษทั
จัดประเภทรำยกำรเป็ นกำรขำยและกำรเช่ำกลับคืน และจัดประเภทกำรเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน และ
เป็ นผลให้บริ ษทั บันทึกรำยกำรกำไรจำกกำรขำยจำนวน 168.33 ล้ำนบำท ในงบกำไรขำดทุนสำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
เมื่ อวันที่ 2 ธันวำคม 2560 บริ ษ ัทได้ขำยเครื่ องจักรซึ่ งมี มู ลค่ ำตำมบัญชี จ ำนวน 164.09 ล้ำนบำท ให้ แก่
บริ ษทั PT DSG Surya Mas Indonesia ในรำคำ 186.78 ล้ำนบำท โดยรำคำขำยดังกล่ำวเป็ นรำคำที่ประเมินโดย
ผูป้ ระเมินอิสระ และเป็ นผลให้บริ ษทั บันทึกรำยกำรกำไรจำกกำรขำยจำนวน 22.69 ล้ำนบำท ในงบกำไรขำดทุน
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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10. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2560
บำท
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่ำสิ ทธิในกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิ
และถ่ำยทอดเทคโนโลยี
รวมรำคำทุน
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่ำสิ ทธิในกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิ
และถ่ำยทอดเทคโนโลยี
รวมค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงติดตั้ง
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

เพิม่ ขึน้

บำท

ค่ ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี
2560
2559

บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560
บำท

2,106,509

-

723,757

111,950

74,648,293

5,811,499
77,517,576

2,106,509

-

723,757

51,510
163,460

5,863,009
80,511,302

(61,965,089)

(8,201,068)

-

-

(167,980)

(70,334,137)

(5,811,499)
(67,776,588)
195,184
9,936,172

(8,201,068)
215,470

-

1,128,650

(51,515)
(219,495)
(1,342,390)

(5,863,014)
(76,197,151)
196,914
4,511,065

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2559
บำท

ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่ำสิ ทธิในกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิ
และถ่ำยทอดเทคโนโลยี
รวมค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงติดตั้ง
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

บำท

ผลจำกกำร
แปลงค่ ำ
งบกำรเงิน
ต่ ำงประเทศ
บำท

71,706,077

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่ำสิ ทธิในกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิ
และถ่ำยทอดเทคโนโลยี
รวมรำคำทุน

งบกำรเงินรวม
จำหน่ ำย
โอนเข้ ำ/
(โอนออก)

เพิม่ ขึน้

งบกำรเงินรวม
จำหน่ ำย
โอนเข้ ำ/
(โอนออก)

บำท

ผลจำกกำร
แปลงค่ ำ
งบกำรเงิน
ต่ ำงประเทศ
บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2559
บำท

บำท

บำท

72,153,407

323,887

-

698,818

(1,470,035)

71,706,077

6,129,738
78,283,145

323,887

-

698,818

(318,239)
(1,788,274)

5,811,499
77,517,576

(53,073,852)

(10,155,215)

-

1,263,978

(61,965,089)

(6,129,738)
(59,203,590)
607,844
19,687,399

(10,155,215)
292,049

-

318,239
1,582,217
(5,891)

(5,811,499)
(67,776,588)
195,184
9,936,172

บำท

8,201,068

บำท

10,155,215

(698,818)
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2560
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิม่ ขึน้
จำหน่ ำย
โอนเข้ ำ/
(โอนออก)

บำท

บำท

บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560
บำท

รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมรำคำทุน

41,804,306
41,804,306

2,020,268
2,020,268

-

-

43,824,574
43,824,574

ค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(37,631,868)
(37,631,868)
4,172,438

(4,256,358)
(4,256,358)

-

-

(41,888,226)
(41,888,226)
1,936,348

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2559
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิม่ ขึน้
จำหน่ ำย
โอนเข้ ำ/
(โอนออก)

บำท

บำท

บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2559
บำท

รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมรำคำทุน

41,764,306
41,764,306

40,000
40,000

-

-

41,804,306
41,804,306

ค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(31,771,137)
(31,771,137)
9,993,169

(5,860,731)
(5,860,731)

-

-

(37,631,868)
(37,631,868)
4,172,438

ค่ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี
2560
2559

บำท

4,256,358

บำท

5,860,731

รำคำทุนของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ตดั จำหน่ำยเต็มจำนวนแล้วแต่ยงั คงใช้งำนอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
และ 2559 ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีจำนวนประมำณ 60.68 ล้ำนบำท และ 40.45 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
(บริ ษทั : 40.60 ล้ำนบำท และ 26.23 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)
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11. สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีและค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
สิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม ประกอบด้วย

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

งบกำรเงินรวม
2560
2559
60,527,569 60,903,216

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
3,028,233
1,788,934

รำยกำรเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ที่เกิดขึ้ นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2560

สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี :
ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำ
ของสิ นค้ำคงเหลือ
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนี้สินในกำรรื้ อ กำรขนย้ำย
และกำรบูรณะสถำนที่
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (1)
ประมำณกำรหนี้สินในกำรโฆษณำและ
กำรส่ งเสริ มกำรขำย(1)
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น (1)
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ (1)
สิ ทธิประโยชน์จำกเงินลงทุนในสิ นทรัพย์ถำวร(2)
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (2)
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น(2)
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
รวมสิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี

รับรู้ เป็ นกำไร
หรือขำดทุน

301,839

539,919

228,994
5,539,377

214,239
1,085,143

777,000
(569,240)

593,902

28,224,807
569,594
160,435
67,574,348
(47,381,343)
2,314,979
3,162,426
60,903,216

7,385,869
(739,864)
(159,688)
(13,609,652)
(1,008,357)
4,711,709
(986,780)

รับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกำไร
อัตรำผลต่ ำงของ
จำกกำรประมำณ แลกเปลี่ยนจำก
กำรตำมหลัก
กำรแปลงค่ ำ
คณิตศำสตร์
งบกำรเงินของ
ประกันภัย - สุ ทธิ
บริษัทย่ อย
จำกภำษี
ในต่ ำงประเทศ

(1)

เป็ นสิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของบริ ษทั Disposable Soft Goods (Malaysia) Sdn Bhd

(2)

เป็ นสิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของบริ ษทั DSG (Malaysia) Sdn Bhd

874,507
874,507

หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560

10,009

851,767

(667,634)

443,233
6,831,393

3,022

777,000
27,684

350,503
(5,000)
(747)
598,967
(621,827)
5,565
63,768
(263,374)

35,961,179
(175,270)
68,173,315
(61,612,822)
1,312,187
7,937,903
60,527,569
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2559

สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี :
ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำ
ของสิ นค้ำคงเหลือ
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนี้สินในกำรรื้ อ กำรขนย้ำย
และกำรบูรณะสถำนที่
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (1)
ประมำณกำรหนี้สินในกำรโฆษณำและ
กำรส่ งเสริ มกำรขำย(1)
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น (1)
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ (1)
สิ ทธิประโยชน์จำกเงินลงทุนในสิ นทรัพย์ถำวร(2)
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (2)
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น(2)
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
รวมสิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี

รับรู้ เป็ นกำไร
หรือขำดทุน

305,040

14,447

262,393
2,325,436

(33,399)
1,595,504

777,000
(1,323,850)

733,260

25,258,339
699,383
76,857
8,754,421
71,516,750
(48,008,712)
3,821,360
1,975,442
66,439,859

4,573,315
(699,383)
531,042
(8,701,761)
(249,290)
(2,026,166)
(1,420,946)
1,318,290
(4,365,087)

รับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกำไร
อัตรำผลต่ ำงของ
จำกกำรประมำณ แลกเปลี่ยนจำก
กำรตำมหลัก
กำรแปลงค่ ำ
คณิตศำสตร์
งบกำรเงินของ
ประกันภัย - สุ ทธิ
บริษัทย่ อย
จำกภำษี
ในต่ ำงประเทศ

(1)

เป็ นสิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของบริ ษทั Disposable Soft Goods (Malaysia) Sdn Bhd

(2)

เป็ นสิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของบริ ษทั DSG (Malaysia) Sdn Bhd

1,579,231
1,579,231

หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2559

(17,648)

301,839

39,206

228,994
5,539,377

21,350

777,000
(569,240)

(1,606,847)
(38,305)
107,775
(3,693,112)
2,653,535
(85,435)
(131,306)
(2,750,787)

28,224,807
569,594
160,435
67,574,348
(47,381,343)
2,314,979
3,162,426
60,903,216
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2560
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำคงเหลือ
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนี้สินในกำรรื้ อ กำรขนย้ำย
และกำรบูรณะสถำนที่
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
รวมสิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี

รับรู้ เป็ นกำไร
หรือขำดทุน

รับรู้ ใน
กำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560

228,994
369,978

214,239
266,862

(47,364)

443,233
589,476

777,000
412,962
1,788,934

805,562
1,286,663

(47,364)

777,000
1,218,524
3,028,233

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2559
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำคงเหลือ
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนี้สินในกำรรื้ อ กำรขนย้ำย
และกำรบูรณะสถำนที่
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี

รับรู้ เป็ นกำไร
หรือขำดทุน

รับรู้ ใน
กำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

หน่ วย : บำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2559

69,141
262,393
234,288

(69,141)
(33,399)
183,980

(48,290)

228,994
369,978

777,000
194,670
699,383
2,236,875

218,292
(699,383)
(399,651)

(48,290)

777,000
412,962
1,788,934
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ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่ถูกรับรู ้ในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย

ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
รำยกำรปรับปรุ งภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่รับรู้ในปี ปัจจุบนั
ผลกระทบในปี ปัจจุบนั ของรำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ของปี 2551 และ 2552
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่รับรู ้ในปี ปั จจุบนั
ภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภำษีเงินได้ - ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน

งบกำรเงินรวม
2560
2559
45,133,506 12,291,185
986,780
4,365,087

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
33,028,815
11,062,796
(1,286,663)
399,651

46,120,286

6,612,142
23,268,414

-

-

31,742,152

11,462,447

874,507

1,579,231

(47,364)

(48,290)

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สำมำรถกระทบยอดกับกำไร
ทำงบัญชีได้ ดังนี้
หน่ วย : บำท

กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ - ธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ - ธุรกิจที่ไม่ได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้
รวมกำไรทำงบัญชี ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (1)
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
ภำษีเงินได้คำนวณตำมอัตรำภำษี
ผลกระทบของรำยได้และค่ำใช้จ่ำยทำงบัญชี ซึ่ งไม่สำมำรถใช้
เป็ นรำยได้และค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีในปี ปั จจุบนั
ผลกระทบในปี ปัจจุบนั ของรำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ของปี 2551 และ 2552
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้รับรู้เป็ นกำไรหรื อขำดทุน

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
2560
2559
508,284,271 229,462,722 508,284,271 229,462,722
(209,631,484) (139,130,129) 161,154,181
298,652,787 90,332,593 669,438,452
ดูรำยละเอียดด้ำนล่ำง(2)
20%
43,196,372 14,055,659 32,230,836

65,276,515
294,739,237
20%
13,055,303

2,923,914

2,600,613

(488,684)

(1,592,856)

46,120,286

6,612,142
23,268,414

31,742,152

11,462,447

(1)

กำไรทำงบัญชี รวมก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้เป็ นกำไรซึ่ งก่อนรำยกำรตัดบัญชี ระหว่ำงบริ ษทั ในกลุ่ม

(2)

อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั รำร้อยละ 10 - 25
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12. เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม ประกอบด้วย

บริ ษทั ดีเอสจี อินเตอร์ เนชัน่ แนล(ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน)
- ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
- สิ นเชื่อเพื่อกำรนำเข้ำ
Disposable Soft Goods (Malaysia) Sdn Bhd (1)
- เงินเบิกเกินบัญชี
- สิ นเชื่อเพื่อกำรนำเข้ำ
DSG (Malaysia) Sdn Bhd (2)
- เงินเบิกเกินบัญชี
- สิ นเชื่อเพื่อกำรนำเข้ำ
PT DSG Surya Mas Indonesia (3)
- สิ นเชื่อเพื่อกำรนำเข้ำ

งบกำรเงินรวม
ยอดคงเหลือ
2560
2559

หน่ วย : ล้ำนบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดคงเหลือ
2560
2559

350.00
365.58

650.00
263.27

350.00
365.58

650.00
263.27

32.22

0.75
50.27

-

-

33.49
80.67

38.21
109.90

-

-

284.50
1,146.46

123.70
1,236.10

715.58

913.27

(1) บริ ษัท Disposable Soft Goods (Malaysia) Sdn Bhd. ได้ ท ำสั ญ ญำกำรใช้ ว งเงิ น กั บ สถำบัน กำรเงิ น ส ำหรั บ กำรด ำเนิ นธุ ร กิ จ

ประกอบด้วย วงเงินเบิกเกิ นบัญชี ธนำคำร และวงเงินสิ นเชื่ อเพื่อกำรนำเข้ำ และบริ ษทั ได้ค้ ำประกันสัญญำดังกล่ำวในวงเงิ น 16.00
ล้ำนริ งกิตมำเลเซี ย
(2) บริ ษ ท
ั DSG (Malaysia) Sdn Bhd. ได้ท ำสัญญำกำรใช้วงเงิ นสิ น เชื่ อกับสถำบันกำรเงิ น ส ำหรั บ กำรดำเนิ นธุ รกิ จ ซึ่ งประกอบด้วย

วงเงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี วงเงิ น สิ น เชื่ อ เพื่ อ กำรน ำเข้ำ วงเงิ น สั ญ ญำซื้ อ ขำยเงิ น ตรำต่ ำ งประเทศล่ ว งหน้ ำ และวงเงิ น กู้ยื ม ระยะยำว
ซึ่ งวงเงินสิ นเชื่ อค้ ำประกันโดยบริ ษทั ในวงเงิน 43.66 ล้ำนดอลลำร์ สหรัฐ และ 10.5 ล้ำนริ งกิ ตมำเลเซี ย และบริ ษทั Disposable Soft
Goods (Malaysia) Sdn Bhd. ได้ค้ ำประกันสัญญำดังกล่ำวเป็ นวงเงิน 137.51 ล้ำนริ งกิตมำเลเซี ย และบริ ษทั DSG (Malaysia) Sdn Bhd.
ได้ใช้สิทธิ กำรเช่ ำที่ ดินและอำคำรเป็ นจำนวนเงิ น 112.21 ล้ำนริ งกิ ตมำเลเซี ย และใช้เครื่ องจักรเป็ นจำนวนเงิ น 41.58 ล้ำนริ งกิ ต
มำเลเซี ยเป็ นหลักประกันกำรกูย้ มื เงินจำกสถำบันกำรเงิน (ดูหมำยเหตุขอ้ 8 ข้อ 9 และข้อ 14)
(3) บริ ษทั PT DSG Surya Mas Indonesia ได้ทำสัญญำกำรใช้วงเงิ นสิ นเชื่ อกับสถำบันกำรเงิ นสำหรับกำรดำเนิ นธุ รกิ จ ซึ่ งประกอบด้วย

วงเงินเบิกเกิ นบัญชี ธนำคำร วงเงินสิ นเชื่ อเพื่อกำรนำเข้ำและวงเงินกู้ยืมระยะยำว โดยได้ใช้เครื่ องจักร อุปกรณ์ สิ นค้ำคงเหลื อและ
ลูกหนี้ จำนวน 31,190 ล้ำนรู เปี ยอินโดนีเซีย และสแตนด์บำยแอล/ซี ซึ่งออกโดยสถำบันกำรเงินแห่ งหนึ่ งเป็ นจำนวน 4.5 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐเป็ นหลักประกัน และบริ ษทั ได้ค้ ำประกันสัญญำดังกล่ำวจำนวน 9.1 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ในปี 2559 บริ ษทั PT DSG Surya Mas
Indonesia ใช้สแตนด์บำยแอล/ซี ซึ่ งออกโดยสถำบันกำรเงินแห่ งหนึ่ งเป็ นหลักประกันเพิ่มเติมเป็ นจำนวนเงิน 7.5 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ และ
บริ ษทั ได้ค้ ำประกันสัญญำดังกล่ำวเพิ่มเติมเป็ นจำนวน 10.9 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ (ดูหมำยเหตุขอ้ 5 ข้อ 6 ข้อ 9 ข้อ 14 และข้อ 27.1)

สัญญำเงินกูข้ ำ้ งต้นบำงสัญญำได้ระบุขอ้ ปฏิบตั ิบำงประกำร เช่น กำรดำรงอัตรำส่ วนของหนี้สินสุ ทธิ ต่อส่ วน
ของผูถ้ ือหุ น้ และอัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้คืน (ดูหมำยเหตุขอ้ 14)
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13. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนี้หมุนเวียนอืน่
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม ประกอบด้วย

เจ้ำหนี้ กำรค้ำ
เจ้ำหนี้ อื่น
เจ้ำหนี้ ค่ำซื้ อสิ นทรัพย์ถำวร
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

งบกำรเงินรวม
2560
2559
761,144,723
696,156,871
67,950,894
89,723,689
63,671,260
111,321,761
868,648,847
687,045,696
1,761,415,724 1,584,248,017

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
428,918,324 465,440,735
59,871,375
68,552,321
58,245,027
95,490,648
458,148,143 307,818,437
1,005,182,869 937,302,141

14. เงินกู้ยมื ระยะยำว
เงินกูย้ มื ระยะยำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม ประกอบด้วย
อัตรำดอกเบี้ย
ร้ อยละต่ อปี
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
บริ ษทั ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
- กำหนดชำระคืนตั้งแต่เดือนตุลำคม 2556 ถึง
กันยำยน 2561 ผ่อนชำระเดือนละ 2.60 ล้ำนบำท
- กำหนดชำระคืนตั้งแต่เดือนมีนำคม 2557 ถึง
กุมภำพันธ์ 2561 ผ่อนชำระเดือนละ 2.60 ล้ำนบำท
- กำหนดชำระคืนตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2557 ถึง
มิถุนำยน 2562 ผ่อนชำระเดือนละ 1.93 ล้ำนบำท
- กำหนดชำระคืนตั้งแต่เดือนมกรำคม 2558 ถึง
ธันวำคม 2562 ผ่อนชำระเดือนละ 4.15 ล้ำนบำท
- กำหนดชำระคืนตั้งแต่เดือนมกรำคม 2558 ถึง
ธันวำคม 2562 ผ่อนชำระเดือนละ 4.17 ล้ำนบำท
- กำหนดชำระคืนตั้งแต่เดือนตุลำคม 2558 ถึง
กันยำยน 2563 ผ่อนชำระเดือนละ 8.34 ล้ำนบำท
-กำหนดชำระคืนตั้งแต่เดือนสิ งหำคม 2560 ถึง
มีนำคม 2561 ผ่อนชำระเดือนละ 1.76 ล้ำนบำท
และตั้งแต่เดือนเมษำยน 2561 ถึง
กรกฎำคม 2565 ผ่อนชำระเดือนละ 2.23 ล้ำนบำท
- กำหนดชำระคืนตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2560 ถึง
พฤษภำคม 2565 ผ่อนชำระเดือนละ 15.00 ล้ำนบำท

ดอกเบี้ยเงินฝำกประจำ
6 เดือน + 2.35

งบกำรเงินรวม
2560
2559

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

-

49,000

-

49,000

4.04
ดอกเบี้ยไทยบำทฟิ กซ์
6 เดือน + 1.90

-

22,305

-

22,305

-

45,255

-

45,255

4.15 - 4.35

100,600

150,400

100,600

150,400

4.15 - 4.35
ดอกเบี้ยไทยบำทฟิ กซ์
6 เดือน + 1.90

-

149,992

-

149,992

143,160

374,900

143,160

374,900

-

68,340

-

68,340

795,000

-

795,000

-

MLR - 2
ดอกเบี้ยไทยบำทฟิ กซ์
6 เดือน + 2.45
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อัตรำดอกเบี้ย
ร้ อยละต่ อปี
DSG (Malaysia) Sdn Bhd
- กำหนดชำระคืนตั้งแต่เดือนตุลำคม 2556
ถึงกันยำยน 2561 ผ่อนชำระเดือนละ 0.12 ล้ำน
ริ งกิตมำเลเซี ย และตั้งแต่เดือนตุลำคม 2561
ถึงเดือนกันยำยน 2564 ผ่อนชำระ เดือนละ 0.22
ล้ำนริ งกิตมำเลเซี ย(1)
- กำหนดชำระคืนตั้งแต่เดือนมกรำคม 2557 ถึง ธันวำคม 2561
ผ่อนชำระเดือนละ 0.32 ล้ำนริ งกิตมำเลเซี ย และตั้งแต่เดือน
มกรำคม 2562 ถึงเดือนธันวำคม 2564 ผ่อนชำระ เดือนละ
1.03 ล้ำนริ งกิตมำเลเซี ย(1)
- กำหนดชำระคืนตั้งแต่เดือนเมษำยน 2559
ถึงมีนำคม 2564 ผ่อนชำระเดือนละ 0.16 ล้ำน
ริ งกิตมำเลเซี ย และตั้งแต่เดือนเมษำยน 2564
ถึงเดือนมกรำคม 2566 ผ่อนชำระ เดือนละ 0.62
ล้ำนริ งกิตมำเลเซี ย(1)
- กำหนดชำระคืนตั้งแต่เดือนมกรำคม 2557
ถึงธันวำคม 2561 ผ่อนชำระเดือนละ 0.48 ล้ำน
ริ งกิตมำเลเซี ย(1)
PT DSG Surya Mas Indonesia
- กำหนดชำระคืนตั้งแต่เดือนธันวำคม 2556 ถึง
เดือนพฤศจิกำยน 2561 ผ่อนชำระเดือนละ
0.04 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ(2)

ระยะเวลำในกำรจ่ำยชำระคืน
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี
รวม

งบกำรเงินรวม
2560
2559

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

BLR - 2.3

66,379

74,361

-

-

BLR - 2.3

299,981

313,770

-

-

BLR - 2.0

134,346

141,753

-

-

COF + 1.5

7,063

51,594

-

-

BLR - 5.5

17,051
1,563,580

37,402
1,479,072

1,038,760

860,192

393,140
1,170,440
1,563,580

467,918
1,011,154
1,479,072

329,880
708,880
1,038,760

362,629
497,563
860,192

BLR - อัตรำดอกเบี้ยเงินกูข้ ้ นั ต่ำ (Base Lending Rate)
COF - ต้นทุนทำงกำรเงิน (Cost of Funds)
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(1)

บริ ษทั DSG (Malaysia) Sdn Bhd. ได้ทำสัญญำกำรใช้วงเงินสิ นเชื่ อกับสถำบันกำรเงินสำหรั บกำรดำเนิ นธุ รกิจ ซึ่ งประกอบด้วย วงเงินเบิ กเกิ น
บัญชี วงเงินสิ นเชื่ อเพื่อกำรนำเข้ำและวงเงินสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ และวงเงินกูย้ ืมระยะยำว ซึ่ งวงเงินสิ นเชื่ อค้ ำประกันโดย
บริ ษทั และบริ ษทั Disposable Soft Goods (Malaysia) Sdn Bhd. ในวงเงิน 43.66 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ และ 137.51 ล้ำนริ งกิตมำเลเซียตำมลำดับ และ
บริ ษทั DSG (Malaysia) Sdn Bhd. ได้ใช้สิทธิ กำรเช่ำที่ดิน และอำคำรเป็ นจำนวนเงิน 112.21 ล้ำนริ งกิตมำเลเซี ย และใช้เครื่ องจักรเป็ นจำนวนเงิน
41.58 ล้ำนริ งกิตมำเลเซียเป็ นหลักประกันกำรกูย้ ืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน (ดูหมำยเหตุขอ้ 8 ข้อ 9 และข้อ 12)

(2)

บริ ษทั PT DSG Surya Mas Indonesiaได้ใช้เครื่ องจักร อุปกรณ์ สิ นค้ำคงเหลือ ลูกหนี้ และสแตนด์บำยแอล/ซี ที่ออกโดยสถำบันกำรเงินแห่ งหนึ่ ง
เป็ นหลักประกันในกำรกูย้ ืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน บริ ษทั ได้ออกหนังสื อค้ ำประกันเพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่ อดังกล่ำว (ดูหมำยเหตุขอ้ 12)

สัญญำเงินกูข้ ำ้ งต้นบำงสัญญำได้ระบุขอ้ ปฏิบตั ิบำงประกำร เช่น กำรดำรงอัตรำส่ วนของหนี้สินสุ ทธิ ต่อส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ และอัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้คืน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ไม่สำมำรถรักษำอัตรำส่ วนทำงกำรเงินได้ตำมเงื่อนไขที่ตกลงกันใน
สัญญำเงิ นกู้ยืมโดยเงิ นกู้ดังกล่ ำวมี ย อดคงเหลื อจำนวน 860.19 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำมสถำนกำรณ์
ดัง กล่ ำ วได้รับ ผลกระทบทำงลบมำจำกสภำวะทำงเศรษฐกิ จของอุ ตสำหกรรมหลัก ของบริ ษ ัท ใน
ช่วงเวลำ 12 เดือนที่ผำ่ นมำ และพื้นฐำนทำงธุ รกิจที่แข็งแรงของบริ ษทั จะทำให้บริ ษทั มีควำมสำมำรถใน
กำรชำระคืนเงิ นกูย้ ืมและมี อตั รำส่ วนทำงกำรเงิ นตำมเงื่ อนไขที่ ตกลงไว้ในอนำคตอันใกล้ บริ ษทั ได้
ร่ ว มมื อ กับ ธนำคำรอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ สอบทำนผลกำรด ำเนิ น งำนและเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ งื่ อ นไขตำม
ข้อกำหนดในสัญญำเงิ นกู้ ทั้งนี้ เมื่ อวันที่ 5 กันยำยน 2559 บริ ษทั ได้รับหนังสื อยืนยันกำรสนับสนุ น
ทำงกำรด้ำนเงินจำกสถำบันกำรเงิ นภำยในประเทศแห่ งหนึ่ งเพื่อจ่ำยชำระคืนเงิ นกูท้ ี่บริ ษทั ไม่สำมำรถ
รักษำอัตรำส่ วนทำงกำรเงินดังกล่ำว
อย่ำงไรก็ตำมเมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2559 และวันที่ 29 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ได้รับหนังสื อผ่อนปรน
เงื่อนไขกำรไม่สำมำรถรักษำอัตรำส่ วนทำงกำรเงินจำกสถำบันกำรเงิ นในประเทศ 2 แห่ ง ซึ่ งมีเงินกูย้ ืม
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 จำนวน 742.85 ล้ำนบำท บริ ษทั ได้จดั ประเภทเงินกูย้ ืมดังกล่ำวเป็ น
เงินกูย้ ืมระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่ งปี จำนวน 245.29 ล้ำนบำท และเงินกูย้ ืมระยะยำวจำนวน
497.56 ล้ำนบำท
เมื่ อวันที่ 30 มกรำคม 2560 บริ ษ ทั ได้รับ หนัง สื อผ่อนปรนเงื่ อนไขกำรไม่ ส ำมำรถรั ก ษำอัตรำส่ ว น
ทำงกำรเงิ นจำกสถำบันกำรเงิ นในประเทศแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งมีเงิ นกูย้ ืมคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
จำนวน 68.34 ล้ำนบำท ดังนั้นเงิ นกูย้ ืมดังกล่ำวจึงจัดประเภทเป็ นเงิ นกูย้ ืมระยะยำวที่ถึงกำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งปี
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เงิ นกูย้ ืมระยะยำวจำนวน 49.00 ล้ำนบำท อยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำขอผ่อน
ปรนเงื่อนไขกับสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง ดังนั้นเงินกูย้ มื ดังกล่ำวจึงจัดประเภทเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยำวที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ไม่สำมำรถรักษำอัตรำส่ วนทำงกำรเงินได้ตำมเงื่อนไขที่ตกลงกันใน
สัญญำเงิ นกู้ยืม โดยเงิ นกู้ดงั กล่ ำ วมี ย อดคงเหลื อจำนวน 100.60 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำมสถำนกำรณ์
ดัง กล่ ำ วได้รับ ผลกระทบทำงลบมำจำกสภำวะทำงเศรษฐกิ จของอุ ตสำหกรรมหลัก ของบริ ษ ัท ใน
ช่วงเวลำ 12 เดือนที่ผำ่ นมำ และพื้นฐำนทำงธุ รกิจที่แข็งแรงของบริ ษทั จะทำให้บริ ษทั มีควำมสำมำรถใน
กำรชำระคืนเงิ นกูย้ ืมและมี อตั รำส่ วนทำงกำรเงิ นตำมเงื่ อนไขที่ ตกลงไว้ในอนำคตอันใกล้ บริ ษทั ได้
ร่ ว มมื อ กับ ธนำคำรอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ สอบทำนผลกำรด ำเนิ น งำนและเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ งื่ อ นไขตำม
ข้อกำหนดในสัญญำเงินกู้ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ได้รับหนังสื อผ่อนปรนเงื่ อนไขกำร
ไม่สำมำรถรักษำอัตรำส่ วนทำงกำรเงิ นจำกสถำบันกำรเงิ นในประเทศแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งมีเงิ นกูย้ ืมคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 จำนวน 100.60 ล้ำนบำท
เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2560 วันที่ 27 ธันวำคม 2560 และวันที่ 28 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ได้รับหนังสื อผ่อนปรน
เงื่อนไขซึ่ งเกี่ยวข้องกับกำรขำยสิ นทรัพย์และกำรก่อภำระผูกพันตำมที่ระบุในสัญญำกำรให้สินเชื่อ
หรื อสัญญำเงิ นกูโ้ ดยอนุ ญำตให้บริ ษทั ให้บริ ษทั สำมำรถขำยที่ดิ นพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ ำงให้กบั บริ ษทั ที่
ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (ดูหมำยเหตุขอ้ 9)
15. ผลประโยชน์ พนักงำน
15.1 ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
บริ ษทั ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน ซึ่งประกอบด้วยผลประโยชน์
หลังออกจำกงำน เมื่ อเกษี ย ณอำยุต ำมข้อ บัง คับกำรท ำงำนของบริ ษ ทั และตำมกฎเกณฑ์ข อง
พระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำน
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จำนวนที่ รับรู ้ ในงบก ำไรขำดทุ นและก ำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นส ำหรั บประมำณกำรหนี้ สิ นไม่
หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
และ 2559 มีดงั นี้

ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนค่ำบริ กำรในอดีต
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
- ก่อนภำษีเงินได้

งบกำรเงินรวม
2560
2559
10,350,903
10,569,642
2,062,616
734,042
2,459,869
429,096

2,763,069

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
5,092,630
4,006,738
550,774
419,808
2,459,869
(1,694,845)

(2,398,836)

กำรเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ ำ ปั จจุ บนั ของประมำณกำรหนี้ สิ นไม่ หมุ นเวี ย นส ำหรั บ ผลประโยชน์
พนักงำนหลังออกจำกงำนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2560
2559
มูลค่ำปัจจุบนั ของประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำนต้นปี
ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนค่ำบริ กำรในอดีต
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ก่อนภำษีเงินได้
จ่ำยจริ งระหว่ำงปี
ผลจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศ
มูลค่ำปัจจุบนั ของประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงำน หลังออกจำกงำนปลำยปี

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

48,310,155
10,350,903
2,062,616
-

34,190,663
10,569,642
734,042
2,459,869

18,378,922
5,092,630
550,774
-

16,693,387
4,006,738
419,808
2,459,869

429,096
(3,932,594)
(2,163,005)

2,763,069
(2,649,310)
242,180

(1,694,845)
(1,233,865)
-

(2,398,836)
(2,802,044)
-

55,057,171

48,310,155

21,093,616

18,378,922
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ข้อสมมติ ฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลักกำรคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่ สำคัญที่ ใช้ในกำรคำนวณ
ประมำณกำรหนี้ สิ น ไม่ ห มุ น เวี ย นส ำหรั บ ผลประโยชน์ พนักงำนหลังออกจำกงำน ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดงั ต่อไปนี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
บริ ษทั ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่ แนล
(ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ดีเอสจี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั PT DSG Surya Mas Indonesia
บริ ษทั PT DSG Surya Mas Trading
Indonesia
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
บริ ษทั ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่ แนล
(ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ดีเอสจี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั PT DSG Surya Mas Indonesia

อัตรำคิดลด

อัตรำกำรเพิม่ ขึน้
ของเงินเดือน

อัตรำกำรลำออก

อำยุเกษียณ

ร้อยละ 2.55

ร้อยละ 5

ร้อยละ 0 - 20

60 ปี

ร้อยละ 2.10
ร้อยละ 7.6

ร้อยละ 5
ร้อยละ 10

ร้อยละ 0 - 25
ร้อยละ 0 - 1

60 ปี
55 ปี

ร้อยละ 7.6

ร้อยละ 10

ร้อยละ 0 - 1

55 ปี

อัตรำคิดลด

อัตรำกำรเพิม่ ขึน้
ของเงินเดือน

อัตรำกำรลำออก

อำยุเกษียณ

ร้อยละ 2.96

ร้อยละ 6

ร้อยละ 0 - 23

60 ปี

ร้อยละ 2.45
ร้อยละ 8.65

ร้อยละ 6
ร้อยละ 10

ร้อยละ 0 - 50
ร้อยละ 0 - 1

60 ปี
55 ปี

บริ ษทั ย่อยในประเทศมำเลเซี ยและสิ งคโปร์ ไม่มีกำรประมำณกำรหนี้ สินไม่หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำน เนื่ องจำกในประเทศมำเลเซี ยไม่มีขอ้ กำหนดดังกล่ ำว
และบริ ษทั ย่อยในประเทศสิ งคโปร์ มีพนักงำนเพียงสองคน
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กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของข้อสมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ข้ำงต้น ซึ่ งมีผลกระทบเพิ่มขึ้น (ลดลง) ต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2560
2559

15.2

หน่ วย : ล้ ำนบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

อัตรำคิดลด
อัตรำคิดลด - ลดลงร้อยละ 1
อัตรำคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

3.51
(2.94)

5.85
(4.95)

2.75
(2.31)

2.36
(2.00)

อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

(2.86)
3.34

(4.95)
5.74

(2.25)
2.61

(1.94)
2.24

อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน - ลดลงร้อยละ 1
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

1.56
(3.15)

1.43
(2.91)

1.15
(2.48)

0.97
(2.17)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น โดยหักจำกเงินเดือนพนักงำนส่ วนหนึ่งและบริ ษทั จ่ำย
สมทบอีกส่ วนหนึ่ ง กองทุนดังกล่ำวได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พ ตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 แล้วในเดือนมกรำคม 2547
สำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 เงิ นสมทบของบริ ษทั ซึ่ งบันทึ กเป็ นค่ ำใช้จ่ำย
มีจำนวน 6.93 ล้ำนบำท และ 6.32 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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16. หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนอืน่
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
2560
2559
ประมำณกำรหนี้สินในกำรรื้ อ กำรขนย้ำย
และกำรบูรณะสถำนที่
ประมำณกำรผลประโยชน์พนักงำนโครงกำร
ค่ำตอบแทนตำมผลงำน(1)
(1)

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

6,285,000

6,285,000

6,285,000

6,285,000

21,011,597
27,296,597

6,244,671
12,529,671

13,914,548
20,199,548

4,851,141
11,136,141

เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้อนุมตั ิโครงกำรรักษำบุคลำกรไว้กบั บริ ษทั ในระยะยำว หรื อโปรแกรมกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำม
ผลงำน ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 เป็ นระยะเวลำ 3 ปี โปรแกรมนี้ จะถูกนำมำใช้สำหรับระดับผูบ้ ริ หำรและพนักงำนบำงส่ วน และเป็ นส่วนหนึ่ ง
ของโปรแกรมกำรเก็บรักษำบุคคลำกรในระยะยำว

17. ส่ วนเกินมูลค่ ำหุ้นสำมัญซื้อคืน
จำกมติที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมกำรมี มติ
อนุ มตั ิให้บริ ษทั ซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั คืน และกำหนดซื้ อหุ ้นคืนตั้งแต่วนั ที่ 8 ตุลำคม 2551 ถึงวันที่ 7 เมษำยน
2552 กำรซื้ อหุ น้ คืนดังกล่ำวมีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกำรบริ หำรกำรเงินและสภำพคล่องส่ วนเกิน
ในปี 2551 และ 2552 บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรซื้ อหุ ้นสำมัญจำนวน 10,254,000 หุ ้น คิดเป็ นอัตรำร้ อยละ 3.42
ของจำนวนหุ ้นสำมัญที่ออกและชำระแล้วในปี ดังกล่ำว โดยมีตน้ ทุนกำรซื้ อจำนวนประมำณ 30.34 ล้ำนบำท
และในระหว่ำงปี 2553 และ 2554 บริ ษทั ได้จำหน่ำยหุ น้ ที่ซ้ื อคืนทั้งหมดในรำคำ 101.93 ล้ำนบำท ทำให้บริ ษทั
มีส่วนเกินมูลค่ำหุ น้ สำมัญซื้ อคืนรวมเป็ นจำนวนเงิน 71.59 ล้ำนบำท
18. ทุนสำรองตำมกฎหมำย
เพื่อให้เป็ นไปตำมมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องจัดสรรกำไรสุ ทธิ
ประจำปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสำรองไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละห้ำของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสม
ยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียนและทุนสำรองนี้ จะนำมำ
จัดสรรปั นผลไม่ได้

106

19. กำรจัดกำรส่ วนทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในกำรจัดกำรทุน
- รักษำควำมสำมำรถของกิจกำรในกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ อง เพื่อที่บริ ษทั จะสำมำรถให้ผลตอบแทน
แก่ผถู ้ ือหุ น้ และผลประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ ต่อไป
- เพื่อให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมแก่ผถู ้ ื อหุ ้น โดยกำหนดรำคำสิ นค้ำเพื่อให้บริ ษทั ได้รับผลประโยชน์
อย่ำงเหมำะสมและเป็ นไปตำมสภำวะตลำด
ฝ่ ำยบริ หำรได้กำหนดกลยุทธ์ต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินธุ รกิจของบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น และมี
ผลประกอบกำรที่ ดีข้ ึ นและฐำนะกำรเงิ นที่ แข็งแกร่ งยิ่งขึ้ น รวมทั้งกำรกำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงิ นปั นผล
และกำรบริ หำรเงินทุนเพื่อกำรดำรงไว้ซ่ ึงโครงสร้ำงของทุนและต้นทุนทำงกำรเงินของทุนที่เหมำะสม
20. เงินปันผล
บริ ษทั ดีเอสจี อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
เมื่ อวันที่ 27 เมษำยน 2559 ที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสำมัญประจำปี ของบริ ษ ทั ได้อ นุ มตั ิ ก ำรจ่ ำ ยเงิ น ปั น ผล
ประจำปี จำกผลประกอบกำรตั้งแต่เดือนกรกฎำคม ถึงเดือนธันวำคม 2558 และจำกกำไรสะสมของบริ ษทั
ให้ แ ก่ ผู ้ถื อหุ ้ น ของบริ ษัท โดยจ่ ำ ยเป็ นเงิ นสด จ ำนวน 0.015 บำทต่ อหุ ้ น ส ำหรั บ หุ ้ นสำมัญจ ำนวน
1,259,999,795 หุน้ คิดเป็ นเงินประมำณ 18.90 ล้ำนบำทและจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวในวันที่ 26 พฤษภำคม 2559
21. รำยกำรกับบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรำยกำรและควำมสัมพันธ์อย่ำงมีสำระสำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น งบกำรเงินนี้
อำจไม่แสดงถึงเงื่ อนไขที่อำจมีอยูห่ รื อผลกำรดำเนิ นงำนซึ่ งอำจเกิ ดขึ้นในกรณี ที่บริ ษทั และกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ได้ดำเนินงำนโดยปรำศจำกควำมสัมพันธ์กนั ดังกล่ำว
รำยกำรค้ำของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รวมรำยกำรที่เกิ ดขึ้ นกับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน ซึ่ งเกี่ ยวข้องกัน
โดยกำรถื อหุ ้นหรื อกำรมี ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อกรรมกำรบำงส่ วนร่ วมกัน ดังนั้นงบกำรเงิ นนี้ จึงแสดงถึ งผลของ
รำยกำรเหล่ำนี้ ตำมที่ได้พิจำรณำร่ วมกันระหว่ำงบริ ษทั โดยรำคำขำยให้แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันโดยทัว่ ไปจะ
มีกำไรขั้นต้นต่ำกว่ำรำคำขำยให้แก่บุคคลภำยนอก เนื่ องจำกสิ นค้ำจะถูกขำยต่อให้แก่ลูกค้ำอีกทอดหนึ่ ง
และมีเงื่อนไขกำรชำระเงินแตกต่ำงกันในแต่ละบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันระหว่ำง 30 - 180 วันซึ่ งโดยเฉลี่ย
จะยำวกว่ำเงื่อนไขกำรชำระเงินจำกบุคคลภำยนอก นอกจำกนี้ บริ ษทั ใหญ่ลำดับสู งสุ ดได้เป็ นผูต้ กลงรำคำของ
วัตถุดิบบำงประเภทให้แก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
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21.1 ยอดคงเหลือที่สำคัญกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม มีดงั นี้
ควำมสัมพันธ์

งบกำรเงินรวม
2560
2559

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
Disposable Soft Goods Ltd.
Disposable Soft Goods (Zhong Shan) Ltd.
DSG Trading Ltd.
Disposable Soft Goods (Malaysia) Sdn Bhd
Disposable Soft Goods (S) Pte Ltd.
DSG (Malaysia) Sdn Bhd
PT DSG Surya Mas Indonesia

บริ ษทั ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
บริ ษทั ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
บริ ษทั ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

2,486,472
34,553,401
37,039,873

1,350,237
41,737,330
465,329
43,552,896

2,486,472
34,553,401
10,273,313
982,958
655,783
149,852,827
198,804,754

1,350,237
41,737,330
465,329
10,848,074
741,179
175,255,449
230,397,598

ลูกหนีอ้ นื่
DSG International Limited(3)
Disposable Soft Goods (Zhong Shan) Ltd.
DSG Technology Holding Limited
DSG (Malaysia) Sdn Bhd
DSG Cayman Ltd.
PT DSG Surya Mas Indonesia

บริ ษทั ใหญ่ลำดับสูงสุด
บริ ษทั ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
บริ ษทั ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
บริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่
บริ ษทั ย่อย

185,740
138,398
5,412,576
811,330
6,548,044

273,703
84,197
5,436,225
5,794,125

185,740
138,398
5,412,576
436,920
811,330
295,211,665
302,196,629

203,701
45,162
5,412,576
984,115
81,181,892
87,827,446

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

4,826,516
73,968,141
148,006,123
14,020,259

4,826,516
73,968,141
148,006,123
14,020,259

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

9,999,985
6,342,030
257,163,054

9,999,985
250,821,024

บริ ษทั ย่อย

-

-

(148,006,123) (148,006,123)
109,156,931 102,814,901

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
Disposable Soft Goods (Malaysia) Sdn Bhd
DSG (Malaysia) Sdn Bhd
PT DSG Surya Mas Indonesia
Disposable Soft Goods (S) Pte Ltd.
บริ ษทั ดีเอสจี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จำกัด
PT DSG Surya Mas Trading Indonesia
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนใน
- PT DSG Surya Mas Indonesia
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ควำมสัมพันธ์
เงินให้ ก้ยู มื แก่บริษทั ย่ อย
PT DSG Surya Mas Indonesia
- จำนวนเงิน 39.40 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ
(2559 : 26.50 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ)
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 ต่อปี ครบกำหนด
ชำระภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2569
DSG (Malaysia) Sdn Bhd
- จำนวนเงิน 60 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 ต่อปี ครบกำหนด
ชำระในเดือนธันวำคม 2561

บริ ษทั ย่อย

-

-

1,281,063,368 944,945,180

บริ ษทั ย่อย

-

-

60,000,000
1,341,063,368
(60,000,000)
1,281,063,368

25,000,000
969,945,180
(25,000,000)
944,945,180

หัก เงินให้กยู้ มื ที่ถึงกำหนดชำระภำยใน 1 ปี
เจ้ ำหนีอ้ นื่
DSG International Limited
Disposable Soft Goods Ltd.
DSG Technology Holdings Limited
Disposable Soft Goods (UK) Plc
Disposable Soft Goods (Zhong Shan) Ltd.
DSG (Malaysia) Sdn Bhd
Disposable Soft Goods (Malaysia) Sdn Bhd
Disposable Soft Goods (S) Pte Ltd
DSG Investment (IP) Limited
บริ ษทั ดีเอสจี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จำกัด

งบกำรเงินรวม
2560
2559

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

บริ ษทั ใหญ่ลำดับสูงสุด
บริ ษทั ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
บริ ษทั ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
บริ ษทั ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
บริ ษทั ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

1,080,002 33,325,712
16,744
15,802
196,939 15,242,964
98,677 7,621,029
93,360
40,051,709
-

18,429
541,303
14,919
2,639,750
26,506,501

16,684,841
12,458,388
879,517
1,808,024
-

บริ ษทั ย่อย

41,444,071 56,298,867

3,643,650
33,364,552

3,296,728
35,127,498

ลูกหนี้และเจ้ำหนี้บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันไม่มีกำรคิดดอกเบี้ยและมีระยะเวลำในกำรชำระคืนระหว่ำง 30 - 180 วัน
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ยอดเคลื่อนไหวของรำยกำรกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี 2560 และ 2559 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

ลูกหนีอ้ นื่
DSG International Limited
DSG Technology Holding Limited
DSG Cayman Ltd.
Disposable Soft Goods (Zhong Shan) Ltd.
เจ้ ำหนีอ้ นื่
DSG International Limited
Disposable Soft Goods Ltd.
Disposable Soft Goods (Zhong Shan) Ltd.
DSG Technology Holdings Limited
DSG Investment (IP) Limited
Disposable Soft Goods (UK) Plc

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

ลูกหนีอ้ นื่
DSG International Limited
DSG Technology Holdings Limited
Disposable Soft Goods (Zhong Shan) Ltd.
เจ้ ำหนีอ้ นื่
DSG International Limited
Disposable Soft Goods Ltd.
Disposable Soft Goods (Zhong Shan) Ltd.
DSG Technology Holdings Limited
Disposable Soft Goods (UK) Plc

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2560

เพิม่ ขึน้

จ่ ำยคืน/
รับคืน

บำท

บำท

บำท

ผลต่ ำงจำกกำร
แปลงค่ ำ
งบกำรเงิน
ของบริษทั ย่อย
ในต่ ำงประเทศ
บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560
บำท

273,703
5,436,225
84,197
5,794,125

824,869
193,504
1,018,373

(69,173)
(23,369)
(124,886)
(217,428)

(18,790)
(280)
(13,539)
(14,417)
(47,026)

185,740
5,412,576
811,330
138,398
6,548,044

33,325,712
15,802
93,360
15,242,964
7,621,029
56,298,867

180,516,225
183,616
125,881,863
40,242,624
12,346,881
359,171,209

(212,321,163)
(182,668)
(88,866)
(140,890,324)
(20,748,486)
(374,231,507)

(440,772)
(6)
(4,494)
(37,564)
(190,915)
879,253
205,502

1,080,002
16,744
196,939
40,051,709
98,677
41,444,071

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2559

เพิม่ ขึน้

จ่ ำยคืน/
รับคืน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2559

บำท

บำท

บำท

ผลต่ ำงจำกกำร
แปลงค่ ำ
งบกำรเงิน
ของบริษทั ย่อย
ในต่ ำงประเทศ
บำท

58,047,996
39,387
58,087,383

53,493,953
11,010,591
910,747
65,415,291

(115,665,942)
(5,573,185)
(865,585)
(122,104,712)

4,397,696
(1,181)
(352)
4,396,163

273,703
5,436,225
84,197
5,794,125

34,281,474
109,648
23,471,501
1,400,970
59,263,593

182,956,994
202,965
93,918
97,744,332
8,166,258
289,164,467

(183,321,610)
(290,787)
(105,784,784)
(1,418,501)
(290,815,682)

(591,146)
(6,024)
(558)
(188,085)
(527,698)
(1,313,511)

33,325,712
15,802
93,360
15,242,964
7,621,029
56,298,867

บำท
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

ลูกหนีอ้ นื่
DSG International Limited
Disposable Soft Goods (Zhong Shan) Ltd.
Disposable Soft Goods (Malaysia) Shd Bhd
DSG (Malaysia) Sdn Bhd
PT DSG Surya Mas Indonesia
DSG Technology Holdings Limited
DSG Cayman Ltd.

เงินให้ ก้ยู มื แก่ บริษทั ย่อย
PT DSG Surya Mas Indonesia
DSG (Malaysia) Sdn Bhd

เจ้ ำหนีอ้ นื่
DSG International Limited
DSG Technology Holdings Limited
DSG (Malaysia) Sdn Bhd
Disposable Soft Goods (S) Pte Ltd
Disposable Soft Goods (Malaysia) Shd Bhd
DSG Investment (IP) Limited
บริ ษทั ดีเอสจี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จำกัด

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2560
บำท

เพิม่ ขึน้

จ่ ำยคืน/
รับคืน

กำไร/ขำดทุน
จำกอัตรำ
แลกเปลีย่ น

บำท

บำท

บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560
บำท

203,701
45,162
984,115
81,181,892
5,412,576
87,827,446

193,504
21,400
4,503,014
249,010,138
824,869
254,552,925

(93,011)
(21,400)
(5,045,528)
(26,632,158)
(31,792,097)

(17,961)
(7,256)
(4,682)
(8,348,207)
(13,539)
(8,391,645)

185,740
138,399
436,919
295,211,665
5,412,576
811,330
302,196,629

944,945,180
25,000,000
969,945,180

435,810,500
85,000,000
520,810,500

(50,000,000)
(50,000,000)

(99,692,312) 1,281,063,368
60,000,000
(99,692,312) 1,341,063,368

16,684,841
12,458,388
879,517
1,808,024
-

132,768,315
116,645,684
3,483,168
7,480,931
34,236
26,506,501

(149,434,727)
(129,104,072)
(3,809,163)
(6,646,706)
(19,105)
-

((12,219)
(2,499)
(212)
-

18,429
541,303
2,639,750
14,919
26,506,501

3,296,728
35,127,498

44,494,559
331,413,394

(44,147,637)
(333,161,410)

(14,930)

3,643,650
33,364,552
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

ลูกหนีอ้ นื่
DSG International Limited
Disposable Soft Goods (Zhong Shan) Ltd.
Disposable Soft Goods (Malaysia) Shd Bhd
DSG (Malaysia) Sdn Bhd
PT DSG Surya Mas Indonesia
DSG Technology Holdings Limited
บริ ษทั ดีเอสจี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จำกัด

เงินให้ ก้ยู มื แก่ บริษทั ย่อย
PT DSG Surya Mas Indonesia
DSG (Malaysia) Sdn Bhd

เจ้ ำหนีอ้ นื่
DSG International Limited
DSG Technology Holdings Limited
DSG (Malaysia) Sdn Bhd
PT DSG Surya Mas Indonesia
Disposable Soft Goods (S) Pte Ltd
บริ ษทั ดีเอสจี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จำกัด

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2559
บำท

เพิม่ ขึน้

จ่ ำยคืน/
รับคืน

กำไร/ขำดทุน
จำกอัตรำ
แลกเปลีย่ น

บำท

บำท

บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2559
บำท

40,293
1,541,696
49,646,516
-

198,366
910,747
135,534
5,527,329
44,929,854
10,985,761

(40,170)
(865,585)
(135,534)
(6,089,593)
(12,472,795)
(5,573,185)

5,212
4,683
(921,683)
-

203,701
45,162
984,115
81,181,892
5,412,576

51,228,505

47,097
62,734,688

(47,097)
(25,223,959)

(911,788)

87,827,446

613,556,852
50,000,000
663,556,852

332,959,300
332,959,300

(25,000,000)
(25,000,000)

(1,570,972)
(1,570,972)

944,945,180
25,000,000
969,945,180

18,082,891
19,645,322
572,233
906
1,369,425

112,088,614
81,542,353
3,405,313
6,111,878

(113,486,664)
(88,729,287)
(3,093,185)
(776)
(5,673,279)

(4,844)
(130)
-

16,684,841
12,458,388
879,517
1,808,024

1,435,242
41,106,019

43,929,432
247,077,590

(42,067,946)
(253,051,137)

(4,974)

3,296,728
35,127,498
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21.2

รำยกำรกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญที่เกิดขึ้นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย
ควำมสั มพันธ์

รำยได้
- รำยได้จำกกำรขำย
Disposable Soft Goods Ltd.
Disposable Soft Goods (Zhong Shan) Ltd.
DSG Trading Ltd.
Disposable Soft Goods (Malaysia) Sdn Bhd
DSG (Malaysia) Sdn Bhd
Disposable Soft Goods (S) Pte Ltd.
PT DSG Surya Mas Indonesia
รำยได้ อื่น
- ดอกเบี้ยรับ
DSG (Malaysia) Sdn Bhd
PT DSG Surya Mas Indonesia

บริ ษทั ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
บริ ษทั ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
บริ ษทั ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

งบกำรเงินรวม
2560
2559
บำท
บำท

รำคำทุนบวกกำไรส่ วนเพิ่ม
5,615,871
รำคำทุนบวกกำไรส่ วนเพิ่ม 148,591,869
รำคำทุนบวกกำไรส่ วนเพิ่ม
รำคำทุนบวกกำไรส่ วนเพิ่ม
รำคำทุนบวกกำไรส่ วนเพิ่ม
รำคำทุนบวกกำไรส่ วนเพิ่ม
รำคำทุนบวกกำไรส่ วนเพิ่ม
154,207,740

ร้อยละ 5.5 ต่อปี
ร้อยละ 5.5 ต่อปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
บำท
บำท

3,178,043
167,783,892
463,856
171,425,791

5,615,871
148,591,869
58,023,700
1,839,915
2,943,680
2,621,551
219,636,586

3,178,043
167,783,892
463,856
42,771,482
1,657,062
1,572,635
4,399,038
221,826,008

-

-

3,086,027
59,245,552
62,331,579

2,491,575
42,849,876
45,341,451
1,347,686
1,347,686

- รำยได้อื่นๆ
DSG (Malaysia) Sdn Bhd

บริ ษทั ย่อย

-

-

1,300,500
1,300,500

- กำไรจำกกำรขำยสิ นทรัพย์ถำวร
DSG (Malaysia) Sdn Bhd

บริ ษทั ย่อย

-

-

22,685,991
22,685,991

-

ค่ ำใช้ จ่ำย
- ซื้ อวัตถุดิบและสิ นค้ำสำเร็ จรู ป (ส่ งคืนสิ นค้ำ)
DSG (Malaysia) Sdn Bhd

บริ ษทั ย่อย

-

-

34,320,253
34,320,253

-

- ค่ำธรรมเนี ยมในกำรอนุ ญำต
ให้ใช้สิทธิและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
DSG Technology Holdings Limited (1)
DSG Investment (IP) Limited (3)
DSG International Limited (2)
DSG Investment (IP) Limited (3)

- ค่ำธรรมเนี ยมในกำรใช้เครื่ องหมำยกำรค้ำ
DSG International Limited (2)
DSG Technology Holdings Limited (2)
Disposable Soft Goods (UK) Plc (2)
DSG Investment (IP) Limited

รำคำทุนบวกกำไรส่ วนเพิ่ม

บริ ษทั ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ร้อยละ 1 ของยอดขำยสุ ทธิที่
จำหน่ำยให้กบั บุคคลภำยนอก 13,077,568
บริ ษทั ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละ 1 ของยอดขำยสุ ทธิที่
จำหน่ำยให้กบั บุคคลภำยนอก 4,004,500
บริ ษทั ใหญ่ลำดับสู งสุ ด ร้อยละ 2.5 ของยอดขำยสุ ทธิ
ที่จำหน่ำยให้กบั บุคคลภำยนอก 18,064,341
บริ ษทั ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละ 2.5 ของยอดขำยสุ ทธิ
ที่จำหน่ำยให้กบั บุคคลภำยนอก 5,418,668
40,565,077
บริ ษทั ใหญ่ลำดับสู งสุ ด ร้อยละ 1.5 ของยอดขำยสุ ทธิที่
จำหน่ำยให้กบั บุคคลภำยนอก
บริ ษทั ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละ 1.5 ของยอดขำยสุ ทธิที่
จำหน่ำยให้กบั บุคคลภำยนอก
บริ ษทั ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละ 1.5 - 2.5 ของยอดขำย
สุ ทธิที่จำหน่ำยให้กบั
บุคคลภำยนอก
บริ ษทั ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละ 2.5 ของยอดขำยสุ ทธิ
ที่จำหน่ำยให้กบั บุคคลภำยนอก

21,373,833

3,850,553

-

1,351,583

-

27,418,771

18,064,341

27,418,771

48,792,604

5,418,668
28,685,145

32,598,683

18,738,669

31,459,486

-

-

52,026,399

64,856,849

52,026,399

64,856,849

12,564,197

8,166,892

-

-

30,675,234
114,004,499

104,483,227

19,736,250
71,762,649

64,856,849
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5,179,912

ควำมสั มพันธ์

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

งบกำรเงินรวม
2560
2559
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
บำท
บำท

- ค่ำธรรมเนี ยมกำรบริ กำรส่ วนภูมิภำค
บริ ษทั ดีเอสจี เมเนจเม้นท์ เซอร์วสิ
(ประเทศไทย) จำกัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

41,664,400

40,743,697

- ค่ำธรรมเนี ยมกำรซื้ อสิ นค้ำ
Disposable Soft Goods (S) Pte Ltd.

บริ ษทั ย่อย

-

-

7,480,931

6,111,878

79,406,255

102,083,206

52,026,398

64,856,849

บริ ษทั ย่อย

-

-

2,038,669

2,087,664

บริ ษทั ใหญ่ลำดับสู งสุ ด

-

12,575,792

ผูบ้ ริ หำร

34,089,547

38,356,422

- ค่ำธรรมเนี ยมกำรจัดกำร
DSG International Limited (4)

- ค่ำธรรมเนี ยมเทคโนโลยีสำรสนเทศ
DSG (Malaysia) Sdn Bhd
เงินปันผลจ่ ำย
DSG International Limited
ค่ ำตอบแทนผู้บริหำร

บริ ษทั ใหญ่ลำดับสู งสุ ด

ร้อยละ 1 - 1.5 ของยอดขำย
สุ ทธิที่จำหน่ำยให้กบั
บุคคลภำยนอก

-

12,575,792

2,471,272

8,362,468

(1)

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและกำรใช้สิทธิ เป็ นระยะเวลำ 20 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2551

(2)

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ทำสัญญำสิ ทธิ ในกำรใช้เครื่ องหมำยกำรค้ำกับ DSG Technology Holdings Limited, Disposable Soft Goods (UK) Plc และ DSG
International Limited โดยบริ ษทั และบริ ษัทย่อยต้องจ่ำยค่ำสิ ทธิ ในอัตรำร้อยละ 1.5 ของยอดขำยสุ ทธิ ที่จำหน่ ำยให้บุคคลภำยนอกตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2553
ยกเว้น PT DSG Surya Mas Indonesia ซึ่ งยังคงต้องจ่ำยค่ำใช้สิทธิดงั กล่ำวในอัตรำร้อยละ 2.5 ของยอดขำยสุ ทธิที่จำหน่ ำยให้บุคคลภำยนอกตั้งแต่เดือนเมษำยน 2550
และลดเป็ นอัตรำร้อยละ 1.5 ของยอดขำยสุ ทธิที่จำหน่ำยให้บุคคลภำยนอกตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนำคม 2558 สัญญำฉบับนี้ถูกยกเลิกเมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2560
บริ ษทั ได้ทำสัญญำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและกำรใช้สิทธิ กบั DSG International Limited ซึ่ งต้องจ่ำยค่ำใช้สิทธิ ในอัตรำร้อยละ 2.5 ของยอดสุ ทธิที่จำหน่ ำยให้
บุคคลภำยนอกตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 สัญญำฉบับนี้ถูกยกเลิกเมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2560

(3)

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำสิ ทธิในกำรใช้เครื่ องหมำยกำรค้ำกับ DSG Investment (IP) Limited โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องจ่ำยค่ำสิ ทธิในอัตรำร้อยละ 1.5
ของยอดขำยสุ ทธิที่จำหน่ำยให้บุคคลภำยนอกตั้งแต่วนั ที่ 25 กันยำยน 2560

(4)

DSG International Limited ได้ยกเลิกสัญญำค่ำธรรมเนี ยมกำรจัดกำร แก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในอัตรำร้อยละ 1.5 ของยอดขำยสุ ทธิ ที่จำหน่ำยให้บุคคลภำยนอก
ตั้งแต่วนั ที่ 24 กันยำยน 2560

(5)

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำกำรบริ กำรด้ำนกำรจัดกำรกับบริ ษทั ดีเอสจี แมเนจเม้นท์ เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อให้บริ กำรทำงด้ำนกำรบริ หำรและ
กำรจัดกำร แก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยค่ำบริ กำรคำนวณจำกต้นทุนบริ กำรที่เกิดขึ้นจริ งบวกส่ วนเพิ่มตำมที่ตกลงร่ วมกันและกำหนดจ่ำยค่ำบริ กำรเป็ นรำยเดือน
สัญญำดังกล่ำวมีผลบังคับใช้นบั ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2557 และมีผลต่อไปจนกว่ำฝ่ ำยหนึ่งฝ่ ำยใดจะบอกเลิกสัญญำโดยกำรแจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ำ 6 เดือน
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22. รำยได้ อนื่
รำยได้อื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม ประกอบด้วย

ดอกเบี้ยรับ
กำไรจำกกำรขำยสิ นทรัพย์ถำวรสุ ทธิ
อื่นๆ

งบกำรเงินรวม
2560
2559
บำท
บำท
477,897
574,419
180,598
34,390,440
24,656,564
34,868,337
25,411,581

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
บำท
บำท
62,572,021
45,591,201
22,009,212
21,842,565
17,314,621
106,423,798
62,905,822

23. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะที่สำคัญสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2560
2559
บำท
บำท
กำรเปลี่ยนแปลงของสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
และงำนระหว่ำงทำ
วัตถุดิบใช้ไป
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
กลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำ
สิ นค้ำคงเหลือ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย*
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
บำท
บำท

(131,945,631)
63,066,306
3,769,555,436 3,535,821,728
654,534,313
597,628,715
268,573,307
276,151,267

(71,873,679)
2,342,604,955
274,561,285
192,708,998

56,495,493
2,253,957,730
243,052,838
196,626,762

(165,198)
(2,467,612)
2,118,648,661 1,823,412,184
34,089,547
38,356,422

(165,198)
1,191,467,238
2,471,272

(2,467,612)
1,142,451,672
8,362,468

* ไม่รวมค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
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24. ข้ อมูลจำแนกตำมส่ วนงำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประกอบธุ รกิจผลิ ต ขำย และส่ งออก ผ้ำอ้อมสำเร็ จรู ปของเด็กและผูใ้ หญ่โดยเมื่อพิจำรณำถึงประเภทของกิ จกรรมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
สำมำรถแยกรำยได้และกำไรจำกกำรดำเนิ นงำน สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 และสิ นทรัพย์รวมและหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559
ตำมส่ วนงำนได้ดงั นี้
ไทย

(1)

มำเลเซีย

(2)

อินโดนีเซีย

(3)

สิงคโปร์

รวม

รำยกำรตัดบัญชี

หน่ วย:บำท
ยอดรวม

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
รำยได้ (4)
ต้นทุน ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร (4)
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ำย
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) อื่น
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี

5,509,949,941
(4,801,300,139)
62,607,007
(55,499,480)
(42,784,348)
(32,156,187)
640,816,794

1,640,688,358
(1,591,609,277)
141,111
(36,391,200)
16,032,651
(13,735,320)
15,126,323

1,316,127,256
(1,628,746,474)
61,358
(91,244,980)
(11,644,290)
655,011
(414,792,119)

37,632,892
(28,824,771)
35,892
(883,790)
7,960,223

8,504,398,447
(8,050,480,661)
62,809,476
(183,135,660)
(38,360,095)
(46,120,286)
249,111,221

(269,827,111)
84,566,348
(62,331,579)
63,158,024
178,225,879
(6,208,439)

8,234,571,336
(7,965,914,313)
477,897
(119,977,636)
139,865,784
(46,120,286)
242,902,782

รำยได้จำกกำรขำยบุคคลอื่น
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย

5,248,263,803
193,117,017

1,590,296,390
54,133,142

1,204,170,511
23,943,121

37,632,892
78,608

8,080,363,596
271,271,888

(2,698,581)

8,080,363,596
268,573,307

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม

6,573,266,043
2,878,376,609

1,558,550,053
1,156,217,445

1,175,446,996
2,453,412,264

27,026,188
8,908,108

9,334,289,280
6,496,914,426

(2,002,002,447)
(1,877,244,351)

7,332,286,833
4,619,670,075

(1)
(2)
(3)
(4)

รำยกำรและยอดคงเหลือระหว่ำงบริ ษทั ดีเอสจี อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ดีเอสจี แมเนจเม้นท์ เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ถูกตัดบัญชี แล้ว
รำยกำรและยอดคงเหลือระหว่ำงบริ ษทั DSG (Malaysia) Sdn Bhd และบริ ษทั Disposable Soft Goods (Malaysia) Sdn Bhd ได้ถูกตัดบัญชีแล้ว
รำยกำรและยอดคงเหลือระหว่ำงบริ ษทั PT DSG Surya Mas Indonesia และ PT DSG Surya Mas Trading Indonesia ได้ถูกตัดบัญชีแล้ว
รำยได้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยรวมรำยได้จำกกำรให้บริ กำรระหว่ำงบริ ษทั ในกลุ่ม
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ไทย

(1)

มำเลเซีย

(2)

อินโดนีเซีย

สิงคโปร์

รวม

รำยกำรตัดบัญชี

หน่ วย:บำท
ยอดรวม

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
รำยได้(3)
ต้นทุน ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร(3)
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ำย
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) อื่น
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี

4,993,181,899
(4,703,062,110)
45,621,123
(53,347,893)
17,817,237
(12,069,387)
288,140,869

1,836,994,902
(1,780,294,171)
238,349
(43,022,592)
(13,678,835)
(5,804,560)
(5,566,907)

622,690,720
(921,862,524)
56,399
(69,155,484)
154,311,811
(5,394,467)
(219,353,545)

32,122,845
(26,897,885)
(439,337)
4,785,623

7,484,990,366
(7,432,116,690)
45,915,871
(165,525,969)
158,010,876
(23,268,414)
68,006,040

(180,062,411)
185,930,120
(45,341,452)
45,213,778
(4,976,509)
763,526

7,304,927,955
(7,246,186,570)
574,419
(120,312,191)
153,034,367
(23,268,414)
68,769,566

รำยได้จำกกำรขำยบุคคลอื่น
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย

4,730,221,387
197,034,941

1,823,524,700
61,887,779

547,633,232
20,136,676

32,122,845
86,752

7,133,502,164
279,146,148

(2,994,881)

7,133,502,164
276,151,267

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม

5,845,234,905
2,794,667,506

1,611,972,629
1,228,660,450

716,110,914
1,693,154,648

23,316,082
12,980,979

8,196,634,530
5,729,463,583

(1,438,180,395)
(1,323,166,337)

6,758,454,135
4,406,297,246

(1)
(2)
(3)

รำยกำรและยอดคงเหลือระหว่ำงบริ ษทั ดีเอสจี อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ดีเอสจี แมเนจเม้นท์ เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ถูกตัดบัญชีแล้ว
รำยกำรและยอดคงเหลือระหว่ำงบริ ษทั DSG (Malaysia) Sdn Bhd และบริ ษทั Disposable Soft Goods (Malaysia) Sdn Bhd ได้ถูกตัดบัญชีแล้ว
รำยได้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยรวมรำยได้จำกกำรให้บริ กำรระหว่ำงบริ ษทั ในกลุ่ม
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25. สิ ทธิและประโยชน์ ในกำรได้ รับกำรส่ งเสริมกำรลงทุน
เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2551 บริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ มเลขที่ 1718(2)/2551 ซึ่ งคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
ได้อนุมตั ิให้กำรส่ งเสริ มกิจกำรผลิตแผ่นซึ มซับ โดยได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิ
ที่ไ ด้จ ำกกำรประกอบกิ จ กำรที่ไ ด้รับ กำรส่ ง เสริ ม ไม่เ กิ น ร้ อ ยละ 100 ของเงิ น ลงทุน ไม่ร วมค่ำ ที่ดิน
และทุนหมุนเวียน (ประมำณ 253.40 ล้ำนบำท) มีกำหนดเวลำ 7 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบ
กิ จกำร (วันที่ 25 มี นำคม 2552) ต่ อมำเมื่ อวันที่ 7 เมษำยน 2558 บริ ษ ัทได้รั บอนุ ม ัติ แก้ไขบัตรส่ งเสริ ม
โดยได้รั บ กำรยกเว้น ภำษีเ งิ น ได้นิ ติ บุค คลสำหรั บ กำไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้จ ำกกำรประกอบกิ จ กำรที่ไ ด้รับ
กำรส่ งเสริ มเพิ่มเติ มเป็ นจำนวน 287.47 ล้ำนบำท
เมื่ อวันที่ 22 ธันวำคม 2553 บริ ษ ทั ได้รับ บัตรส่ ง เสริ ม เพิ่ ม เติ ม เลขที่ 2411(2)/2553 ซึ่ งคณะกรรมกำร
ส่ งเสริ มกำรลงทุนได้อนุ มตั ิให้กำรส่ งเสริ มกิจกำรผลิตแผ่นซึ มซับ โดยได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิ จกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มไม่เกิ นร้ อยละ 100 ของเงินลงทุน
ไม่รวมค่ำ ที่ดินและทุนหมุนเวียน (ประมำณ 211.40 ล้ำนบำท) มีกำหนดเวลำ 7 ปี นับ แต่วนั ที่เริ่ ม มี
รำยได้จำกกำรประกอบกิ จกำร (วันที่ 21 ตุลำคม 2553) ต่อมำเมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2560 บริ ษทั ได้รับอนุ มตั ิ
แก้ไขบัตรส่ งเสริ มโดยได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำร
ที่ได้รับกำรส่ งเสริ มเพิ่มเติมเป็ นจำนวน 289.70 ล้ำนบำท
เมื่ อ วัน ที่ 8 สิ ง หำคม 2554 บริ ษ ัท ได้รั บ บัต รส่ ง เสริ ม เพิ่ ม เติ ม เลขที่ 1942(2)/2554 ซึ่ งคณะกรรมกำร
ส่ งเสริ มกำรลงทุนได้อนุมตั ิให้กำรส่ งเสริ มกำรผลิตแผ่นซึ มซับ โดยได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิ จกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มไม่เกิ นร้ อยละ 100 ของเงินลงทุน
ไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน (ประมำณ 110.73 ล้ำนบำท) มีกำหนดเวลำ 7 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำร (วันที่ 30 พฤษภำคม 2554) ต่อมำเมื่อวันที่ 18 เมษำยน 2555 บริ ษทั ได้รับควำม
เห็นชอบในกำรแก้ไขบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุน ที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงิ นได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้
จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มเพิ่มเติมเป็ น 392.86 ล้ำนบำท และต่อมำเมื่อวันที่ 8 เมษำยน
2559 บริ ษทั ได้รับควำมเห็นชอบในกำรแก้ไขบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุน ที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มเป็ นจำนวน 246.08 ล้ำนบำท
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เมื่ อวันที่ 20 เมษำยน 2555 บริ ษ ทั ได้รับ บัตรส่ ง เสริ ม เพิ่ ม เติ ม เลขที่ 1497(2)/2555 ซึ่ งคณะกรรมกำร
ส่ งเสริ มกำรลงทุนได้อนุมตั ิให้กำรส่ งเสริ มกำรผลิตแผ่นซึ มซับ โดยได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิ จกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มไม่เกิ นร้ อยละ 100 ของเงินลงทุน
ไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน (ประมำณ 249.10 ล้ำนบำท) มีกำหนดเวลำ 7 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำร (วันที่ 26 เมษำยน 2555)
เมื่ อวันที่ 30 พฤศจิ กำยน 2555 บริ ษ ัทได้รั บบัตรส่ งเสริ มเพิ่ มเติ มเลขที่ 2767(2)/2555 ซึ่ งคณะกรรมกำร
ส่ งเสริ มกำรลงทุนได้อนุมตั ิให้กำรส่ งเสริ มกำรผลิตแผ่นซึ มซับ โดยได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิ จกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มไม่เกิ นร้ อยละ 100 ของเงินลงทุน
ไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน (ประมำณ 295.88 ล้ำนบำท) มีกำหนดเวลำ 7 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้
(วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2555) จำกกำรประกอบกิ จกำร ต่อมำเมื่ อวันที่ 13 สิ งหำคม 2556 บริ ษทั ได้รับอนุ มตั ิ
แก้ไขบัตรส่ งเสริ มโดยได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำร
ที่ได้รับกำรส่ งเสริ มเพิ่มเติมเป็ นจำนวน 481.66 ล้ำนบำท
เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 2556 บริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ มเพิ่มเติมเลขที่ 2223(2)/2556 ซึ่ งคณะกรรมกำรส่ งเสริ ม
กำรลงทุนได้อนุมตั ิให้กำรส่ งเสริ มกำรผลิตแผ่นซึ มซับ โดยได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ
กำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิ จกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ ม ไม่เกินร้ อยละ 100 ของเงิ นลงทุนไม่รวม
ค่ำ ที่ดินและทุนหมุนเวีย น (ประมำณ 137.51 ล้ำนบำท) มีกำหนดเวลำ 7 ปี นับ แต่วนั ที่เริ่ ม มีร ำยได้
(วันที่ 7 มีนำคม 2557) จำกกำรประกอบกิจกำร
เมื่ อ วัน ที่ 14 มี น ำคม 2557 บริ ษ ัท ได้รั บ บัต รส่ ง เสริ ม เพิ่ ม เติ ม เลขที่ 1323(2)/2557 ซึ่ งคณะกรรมกำร
ส่ งเสริ มกำรลงทุนได้อนุมตั ิให้กำรส่ งเสริ มกำรผลิตแผ่นซึ มซับ โดยได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิ จกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มไม่เกิ นร้ อยละ 100 ของเงินลงทุน
ไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน (ประมำณ 198 ล้ำนบำท) มีกำหนดเวลำ 7 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้
(วันที่ 4 พฤศจิกำยน 2557) จำกกำรประกอบกิ จกำร ต่อมำเมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2558 บริ ษทั ได้รับอนุ มตั ิ
แก้ไขบัตรส่ งเสริ มโดยได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำร
ที่ได้รับกำรส่ งเสริ มเพิ่มเติมเป็ นจำนวน 641.40 ล้ำนบำท
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เมื่ อวันที่ 24 เมษำยน 2558 บริ ษ ทั ได้รับ บัตรส่ ง เสริ ม เพิ่ ม เติ ม เลขที่ 1501(2)/2558 ซึ่ งคณะกรรมกำร
ส่ งเสริ มกำรลงทุนได้อนุมตั ิให้กำรส่ งเสริ มกำรผลิตแผ่นซึ มซับ โดยได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิ จกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มไม่เกิ นร้ อยละ 100 ของเงินลงทุน
ไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน (ประมำณ 234.92 ล้ำนบำท) มีกำหนดเวลำ 7 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำร
เมื่ อวันที่ 24 เมษำยน 2558 บริ ษ ทั ได้รับ บัตรส่ ง เสริ ม เพิ่ ม เติ ม เลขที่ 1502(2)/2558 ซึ่ งคณะกรรมกำร
ส่ งเสริ มกำรลงทุนได้อนุมตั ิให้กำรส่ งเสริ มกำรผลิตแผ่นซึ มซับ โดยได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิ จกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มไม่เกิ นร้ อยละ 100 ของเงินลงทุน
ไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน (ประมำณ 365.42 ล้ำนบำท) มีกำหนดเวลำ 7 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำร
เมื่ อวันที่ 24 เมษำยน 2558 บริ ษ ทั ได้รับ บัตรส่ ง เสริ ม เพิ่ ม เติ ม เลขที่ 1503(2)/2558 ซึ่ งคณะกรรมกำร
ส่ งเสริ มกำรลงทุนได้อนุมตั ิให้กำรส่ งเสริ มกำรผลิตแผ่นซึ มซับ โดยได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิ จกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มไม่เกิ นร้ อยละ 100 ของเงินลงทุน
ไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน (ประมำณ 336.22 ล้ำนบำท) มีกำหนดเวลำ 7 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำร
เมื่ อวันที่ 24 เมษำยน 2558 บริ ษ ทั ได้รับ บัตรส่ ง เสริ ม เพิ่ ม เติ ม เลขที่ 1504(2)/2558 ซึ่ งคณะกรรมกำร
ส่ งเสริ มกำรลงทุนได้อนุมตั ิให้กำรส่ งเสริ มกำรผลิตแผ่นซึ มซับ โดยได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิ จกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มไม่เกิ นร้ อยละ 100 ของเงินลงทุน
ไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน (ประมำณ 197.32 ล้ำนบำท) มีกำหนดเวลำ 7 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้
(วันที่ 20 มิถุนำยน 2560) จำกกำรประกอบกิจกำร
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จะได้รับประโยชน์จำกกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้สำหรับเงินปันผลจำกธุ รกิจที่ได้รับ
กำรส่ งเสริ มซึ่งจะได้รับจำกบริ ษทั ตลอดระยะเวลำที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลอีกประกำรหนึ่งด้วย
บริ ษทั จึงต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่กำหนดไว้ในบัตรส่ งเสริ ม
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26. กำรรำยงำนรำยได้ สำหรับผู้ทไี่ ด้ รับกำรส่ งเสริม
ตำมประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนที่ ป. 14/2541 เรื่ องกำหนดวิธีกำรรำยงำนรำยได้
สำหรับผูไ้ ด้รับกำรส่ งเสริ ม ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2541 โดยกำหนดให้บริ ษทั แสดงยอดรำยได้จำกกำรจำหน่ำย
ในประเทศและต่ำงประเทศแยกจำกกันพร้อมทั้งแยกแสดงส่ วนที่ได้รับกำรส่ งเสริ มและไม่ได้รับกำรส่ งเสริ ม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ข้อมูลดังกล่ำวมีดงั นี้
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

รำยได้
รำยได้จำกกำรส่งออก
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำในประเทศ
รวมรำยได้จำกกำรขำย

ส่ วนทีไ่ ด้ รับกำรส่ งเสริม
2560
2559
บำท
บำท
151,021,322
4,421,986,037
4,573,007,359

138,731,881
4,160,218,076
4,298,949,957

ส่ วนทีไ่ ม่ ได้ รับกำรส่ งเสริม
2560
2559
บำท
บำท
192,521,027
702,372,003
894,893,030

รวม
2560
บำท

174,847,350
478,250,089
653,097,439

343,542,349
5,124,358,040
5,467,900,389

2559
บำท
313,579,231
4,638,468,165
4,952,047,396

27. ภำระผูกพันและหนังสื อคำ้ ประกัน
27.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั มีหนังสื อค้ ำประกันที่ออกโดยธนำคำร คงเหลือดังนี้
หนังสื อค้ ำประกันค่ำไฟฟ้ ำ
หนังสื อค้ ำประกันค่ำฝำกส่งไปรษณี ยภัณฑ์
Stand-by Letter of Credit ที่ออกเพื่อค้ ำประกัน
บริ ษทั ย่อย (ดูหมำยเหตุขอ้ 12 และข้อ 14)

สกุลเงิน
บำท
บำท

2560
10,937,000
10,000

2559
10,912,500
10,000

ดอลลำร์ สหรัฐ

7,500,000

7,500,000

หนังสื อค้ ำประกันข้ำงต้นเป็ นกำรค้ ำประกันโดยไม่มีหลักประกัน
27.2

กำรเช่ำสำนักงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้เช่ำอำคำรสำนักงำนตำมสัญญำเช่ำ
ดำเนินงำนและสัญญำบริ กำร ซึ่งค่ำเช่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคต ณ วันที่ 31 ธันวำคม สรุ ปได้ดงั นี้
ระยะเวลำกำรจ่ ำยชำระ

ภำยใน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม

งบกำรเงินรวม
2560
2559
บำท
บำท
19,380,901 18,123,123
9,286,538 15,634,830
28,667,439 33,757,953

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
บำท
บำท
12,199,616 10,888,557
2,890,735
7,614,340
15,090,351 18,502,897
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กำรเช่ำคลังสิ นค้ำ
ในวันที่ 20 ธันวำคม 2554 บริ ษทั ได้ทำสัญญำเช่ ำคลังสิ นค้ำและสัญญำบริ กำรกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง
(ผูใ้ ห้เช่ ำ) ซึ่ งสั ญญำเช่ ำมี อำยุ 10 ปี นับจำกวันที่ 1 กันยำยน 2555 และในวันที่ 22 ธันวำคม 2554
บริ ษทั ได้จ่ำยเงินมัดจำกำรเช่ำคลังสิ นค้ำเป็ นจำนวนเงิน 45.88 ล้ำนบำท
ในวันที่ 4 มิถุนำยน 2556 บริ ษทั ได้ทำสัญญำเช่ำคลังสิ นค้ำอีกแห่ งหนึ่ งและสัญญำบริ กำรกับบริ ษทั
ดังกล่ำว ซึ่ งสัญญำเช่ำมีอำยุ 10 ปี นับจำกวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2556 และในวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2556
บริ ษทั ได้จ่ำยเงินมัดจำกำรเช่ำคลังสิ นค้ำเป็ นจำนวนเงิน 43.04 ล้ำนบำท
ภำยใต้สัญญำเช่ ำทั้งสอง บริ ษทั มีสิทธิ ที่จะซื้ อคลังสิ นค้ำได้ในวันที่หรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2557
เป็ นต้นไปในรำคำที่เสนอโดยบุคคลอื่นที่สนใจจะซื้ อคลังสิ นค้ำนี้ หรื อรำคำเฉลี่ ยซึ่ งกำหนดโดย
ผูป้ ระเมินรำคำอิสระ 2 รำยแล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำโดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระต้องเป็ นผูป้ ระเมินรำคำ
ที่อยูใ่ นรำยชื่อผูป้ ระเมินอิสระของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2559 PT DSG Surya Mas Indonesia (ผูเ้ ช่ำ) ได้ทำสัญญำเช่ำที่ดินและคลังสิ นค้ำ
และสัญญำบริ กำร (สัญญำเช่ ำ ระยะที่ 1) และสัญญำเช่ ำคลังสิ นค้ำและสัญญำบริ กำร (สัญญำเช่ ำ
ระยะที่ 2) กับบริ ษทั แห่งหนึ่ง (ผูใ้ ห้เช่ำ) สัญญำเช่ำทั้งสองมีอำยุของสัญญำเช่ำ 11 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่
จดทะเบี ยนกำรเช่ ำ ทรั พย์สิ นที่ เช่ ำนั้น เมื่ อครบก ำหนดผู ้เช่ ำ จะมี สิ ทธิ ที่ จะเช่ ำ ต่ อได้อี ก เป็ น
ระยะเวลำ 5 ปี โดยต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ 12 เดื อน ก่ อนวันสิ้ นสุ ดของระยะเวลำกำรเช่ ำ ภำยใต้
สัญญำเช่ำทั้งสอง PT DSG Surya Mas Indonesia จะมีสิทธิ ที่จะซื้ อทรัพย์สินที่เช่ำในช่วงระยะเวลำ
กำรเช่ำอย่ำงน้อย 120 วัน ก่อนวันที่จะเสนอซื้ อ และไม่เกินจุดสิ้ นสุ ดของระยะเวลำกำรเช่ำ ในรำคำ
ที่เสนอโดยบุคคลอื่นที่ สนใจจะซื้ อคลังสิ นค้ำนี้ หรื อรำคำเฉลี่ ยซึ่ งกำหนดโดยผูป้ ระเมินรำคำ
อิสระ 2 รำย แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ โดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระต้องเป็ นผูป้ ระเมินรำคำที่อยู่ใน
รำยชื่อผูป้ ระเมินอิสระของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2559 PT DSG Surya Mas Indonesia ได้จ่ำยเงินมัดจำสำหรับกำรเช่ำคลังสิ นค้ำ
เป็ นจำนวน 4,828 ล้ำนรู เปี ยห์อินโดนีเซี ย (เทียบเท่ำ 11.70 ล้ำนบำท)
เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2560 PT DSG Surya Mas Indonesia จ่ำยเงินมัดจำสำหรับกำรเช่ำคลังสิ นค้ำ
เพิ่มเติม เป็ นจำนวน 5,477 ล้ำนรู เปี ยห์อินโดนีเซี ย (เทียบเท่ำ 13.27 ล้ำนบำท)
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เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2560 บริ ษทั (ผูเ้ ช่ำ)ได้ทำสัญญำเช่ำที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ำงบน กับบริ ษทั แห่งหนึ่ง
(ผูใ้ ห้เช่ำ) สัญญำเช่ำมีอำยุของสัญญำเช่ำ 10 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่จดทะเบียนกำรเช่ำทรัพย์สินที่เช่ ำนั้น
เมื่อครบกำหนดผูเ้ ช่ำจะมีสิทธิ ที่จะเช่ำต่อได้อีกเป็ นระยะเวลำ 10 ปี โดยต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ
6 เดื อน ก่ อนวันสิ้ นสุ ดของระยะเวลำกำรเช่ ำ ภำยใต้เงื่ อนไขของสั ญญำเช่ ำปั จจุ บ นั และได้
จ่ำยเงินมัดจำสำหรับกำรเช่ำที่ดินและคลังสิ นค้ำเป็ นจำนวน 28.92 ล้ำนบำท
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคต ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
ระยะเวลำกำรจ่ ำย

ภำยใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี
รวม

27.3

งบกำรเงินรวม
2560
2559
บำท
บำท
140,089,680 112,783,478
640,268,021 533,479,072
378,442,580 344,412,166
1,158,800,281 990,674,716

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
บำท
บำท
115,119,205 85,168,693
523,276,348 411,123,481
221,865,346 136,613,814
860,260,899 632,905,988

บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยมี ภ ำระผูก พัน จำกกำรท ำสั ญ ญำก่ อ สร้ ำ งโรงงำนซื้ อ เครื่ อ งจัก รและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ดังต่อไปนี้
ระยะเวลำกำรจ่ ำย
กำรซื้อเครื่ องจักร
กำรซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กำรซื้อสำนักงำน

งบกำรเงินรวม
2560
2559
1.28
1.33
0.28
0.13
-

หน่ วย : ล้ ำนบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
0.06
-
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28. กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่องมือทำงกำรเงิน
บริ ษทั ได้รำยงำนและเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงินดังต่อไปนี้
28.1 นโยบำยกำรบัญชี
รำยละเอียดของนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3
28.2

ควำมเสี่ ยงด้ำนสิ นเชื่อ
ควำมเสี่ ยงด้ำนสิ นเชื่ อ เป็ นควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกลูกค้ำไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรซื้ อขำยหรื อข้อกำหนด
ในกำรให้สินเชื่ อ ซึ่ งจะทำให้เกิ ดควำมเสี ยหำยทำงกำรเงิ นแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย มีนโยบำยที่จะทำธุ รกรรมกับคู่คำ้ ที่มีควำมน่ ำเชื่ อถือเพื่อลดควำมเสี่ ยงจำกกำรให้สินเชื่ อ
โดยมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินถือเป็ นมูลค่ำสู งสุ ดของ
ควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดจำกกำรไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำ

28.3

ควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ย
ควำมเสี่ ยงเกี่ ยวกับอัตรำดอกเบี้ ยเกิ ดจำกกำรที่ อ ัตรำดอกเบี้ ยจะเปลี่ ยนแปลงไป ซึ่ งอำจก่ อให้เกิ ด
ผลเสี ยหำยแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในงวดปัจจุบนั และงวดต่อๆ ไป ในกรณี ที่อตั รำดอกเบี้ยสู งขึ้นอำจมี
ผลกระทบต่อกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เนื่องจำกเงินกูย้ มื ส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ที่
มีอตั รำดอกเบี้ยเป็ นแบบลอยตัว

28.4

ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเกิดจำกกำรที่อตั รำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศเปลี่ยนแปลงไป
ซึ่ งอำจก่อให้เกิ ดควำมเสี ยหำยแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในงวดปั จจุบนั และงวดต่อไป ซึ่ งบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย คำดว่ำผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำแลกเปลี่ยนอำจมีสำระสำคัญต่อสิ นทรัพย์
และหนี้ สิ นทำงกำรเงิ นที่ เป็ นเงิ นสกุล ต่ ำ งประเทศ เนื่ องจำกบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยมี ก ำรทำ
ธุ รกรรมส่ วนหนึ่งในสกุลเงินต่ำงประเทศ
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ลดควำมเสี่ ยงดังกล่ ำว โดยวิธีกำรหักกลบลบหนี้ สำหรั บ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศกับบริ ษทั ในเครื อต่ำงประเทศ หรื อโดยวิธีทำสัญญำซื้ อ
ขำยเงิ นตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำหรื อกำรรับและจ่ำยเงิ นตรำต่ำงประเทศโดยใช้บญั ชี เงินฝำกที่เป็ น
เงินตรำต่ำงประเทศ

124

28.5

ประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น ลูกหนี้ - บริ ษทั ย่อย เงินให้กยู้ ืมที่ถึง
กำหนดชำระใน 1 ปี เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิ น เจ้ำหนี้ กำรค้ำและ
เจ้ำหนี้ อื่น เงิ นกูย้ ืมระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่ งปี มี มูลค่ำ ตำมบัญชี จำนวนใกล้เคี ย งกับ
มูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณ เนื่ องจำกครบกำหนดชำระในระยะเวลำอันสั้น โดยมีลำดับ ชั้น
มูลค่ำยุติธรรมที่ระดับ 2
รำยกำรที่เปิ ดเผยตำมตำรำงต่อไปนี้ พิจำรณำว่ำรำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นและหนี้ สิน
ทำงกำรเงินที่รับรู ้ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีมูลค่ำแตกต่ำงจำกมูลค่ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินรวม

รำคำตำมบัญชี

มูลค่ำยุติธรรม

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินมัดจำกำรเช่ำคลังสิ นค้ำ

142,812

103,875

3

หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำว (อัตรำดอกเบี้ยคงที่)

100,600

99,832

3

149,853
1,341,063
117,842

125,970
2,057,948
89,864

3
3
3

100,600

99,832

3

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ลูกหนี้ - บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
เงินมัดจำกำรเช่ำคลังสิ นค้ำ
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำว (อัตรำดอกเบี้ยคงที่)

หน่ วย : พันบำท
ลำดับชั้นมูลค่ ำยุติธรรม
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
งบกำรเงินรวม

รำคำตำมบัญชี

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินมัดจำกำรเช่ำคลังสิ นค้ำ

101,861

74,337

3

หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำว (อัตรำดอกเบี้ยคงที่)

322,697

321,194

3

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ลูกหนี้ - บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
เงินมัดจำกำรเช่ำคลังสิ นค้ำ

175,255
969,945
88,923

138,735
1,605,750
66,447

3
3
3

หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำว (อัตรำดอกเบี้ยคงที่)

322,697

321,194

3

มูลค่ำยุติธรรม

หน่ วย : พันบำท
ลำดับชั้นมูลค่ ำยุติธรรม

มูลค่ำยุติธรรมของเงิ นกูย้ ืมระยะยำว ซึ่ งมีดอกเบี้ยคงที่และหนี้ สินที่ เกิ ดจำกกำรซื้ อเครื่ องจักร
คำนวณโดยใช้วธิ ี คิดลดกระแสเงินสด โดยอัตรำดอกเบี้ย Over-the-Counter ณ วันทำกำรสุ ดท้ำย
มูลค่ำยุติธรรมของลูกหนี้ - บริ ษทั ย่อย (สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน) และมูลค่ำยุติธรรมของเงินให้กยู้ ืม
แก่บริ ษทั ย่อย คำนวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด โดยกระแสเงินสดในอนำคตประมำณจำก
รำคำตลำดที่เกี่ยวข้องคิดลดด้วยอัตรำต้นทุนกำรกูย้ มื ของบริ ษทั
มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำแสดงในหมำยเหตุขอ้ 29
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29. สั ญญำซื้อขำยเงินตรำต่ ำงประเทศล่วงหน้ ำ
บริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อยได้ท ำสั ญญำซื้ อเงิ นตรำต่ ำงประเทศล่ วงหน้ำ เพื่ อลดควำมเสี่ ยงที่ เกิ ดจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน ยอดคงเหลือของสัญญำซื้ อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559
สรุ ปได้ดงั นี้
ผู้ทำสัญญำ

สกุลเงิน

จำนวนเงิน
ตำมสัญญำ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
บริ ษทั

ดอลลำร์สหรัฐ

212,038

เยน
บริ ษทั ย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
บริ ษทั

45,653,172

อัตรำแลกเปลีย่ น
ตำมสัญญำ
32.79 บำท
ต่อ 1 ดอลลำร์สหรัฐ
0.29 บำท ต่อ1 เยน

ดอลลำร์สหรัฐ

200,000

4.1263 - 4.1300
ริ งกิตมำเลเซีย
ต่อ 1 ดอลลำร์สหรัฐ

ดอลลำร์สหรัฐ

258,869

35.79 บำท
ต่อ 1 ดอลลำร์ สหรัฐ

เดือนที่ส่งมอบ

จำนวนเงิน
ที่ต้องส่ งมอบ

มูลค่ำยุตธิ รรมสุ ทธิ
สำดับชั้น
เทคนิคกำรประเมิน
กำไร (ขำดทุน)
มูลค่ำยุตธิ รรม
มูลค่ำ

พฤศจิกำยน2560มกรำคม2561
ธันวำคม2560มกรำคม2561
มกรำคม 2561

6.95 ล้ำนบำท

(22,376) บำท

13.27 ล้ำนบำท

(36,352) บำท

0.83 ล้ำนริ งกิต
มำเลเซีย

(14,725) ริ งกิตมำเลเซีย
เทียบเท่ำ (118,654)
บำท

9.26 ล้ำนบำท

12,928 บำท

กุมภำพันธ์ 2559 กุมภำพันธ์ 2560

ลำดับ 2

ประมำณกำร
กระแสเงินสด

ลำดับ 2

ประมำณกำร
กระแสเงินสด
คิดลด*

* กระแสเงิ นสดในอนำคตประมำณจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนเงิ นตรำต่ำงประเทศล่ วงหน้ำ (จำกอัตรำแลกเปลี่ ยนเงิ นตรำต่ำงประเทศล่ วงหน้ำที่สำมำรถสังเกตได้ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน) และอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำตำมสัญญำ ซึ่ งคิดลดด้วยอัตรำที่จะสะท้อนถึงควำมเสี่ ยงด้ำนสิ นเชื่อของคู่สัญญำต่ำงๆ

30. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ซึ่ งแสดงเปรี ยบเทียบได้มีกำรจัดประเภท
รำยกำรใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรนำเสนอในงบกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ดังนี้
รำยกำร
ภำษีรอเรี ยกคืน

จำนวนเงิน
(พันบำท)
31,305

กำรแสดงรำยกำรเดิม

กำรแสดงรำยกำรใหม่

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
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31. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
31.1 เมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2561 บริ ษทั ได้เพิ่มเงิ นลงทุนในบริ ษทั PT DSG Surya Mas Indonesia จำนวน
101,897,056,338 รู เปี ยห์ อินโดนีเซี ย (เทียบเท่ำกับ 249.65 ล้ำนบำท)
31.2 เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2561 บริ ษทั PT DSG Surya Mas Indonesia ได้ชำระคืนเงินกูก้ ่อนครบกำหนด
แก่บริ ษทั จำนวน 2,435,000 ดอลลำร์สหรัฐ
31.3 เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2561 บริ ษทั ได้กยู้ ืมเงินจำกสถำบันกำรเงินแห่ งหนึ่ งเป็ นจำนวน 450 ล้ำนบำท
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มสภำพคล่องในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั และชำระคืนเงินกูย้ มื
31.4 เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2561 บริ ษทั ได้ชำระคืนเงินกูก้ ่อนครบกำหนดแก่สถำบันกำรเงินแห่ งหนึ่ ง
จำนวน 143.16 ล้ำนบำท
32. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงิ นนี้ ไ ด้รับ กำรอนุ ม ตั ิ ใ ห้ออกงบกำรเงิ นโดยกรรมกำรผูม้ ี อำนำจลงนำมของบริ ษ ทั เมื่อวัน ที่
27 กุมภำพันธ์ 2561
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