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ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 

ดเีคเอสเอชเตบิโตอย่างต่อเนื่อง ทะลยุอดขายกวา่ 1.1 หมื่นลา้นฟรงัก์

สวิสเปน็ครัง้แรก พรอ้มปนัผลทีเ่พิม่ขึน้ 
 

• ยอดขายสทุธเิติบโตขึน้ 4.8% ในป ี2560 เปน็จ านวน 1.1 หมืน่ลา้นฟรงักส์วสิ  

• ก าไรจากการด าเนนิงาน (EBIT) เพิ่มขึน้เปน็จ านวน 297 ลา้นฟรงักส์วสิ 

• ก าไรหลงัหกัภาษี 213.3 ลา้นฟรงักส์วสิ เพิ่มขึน้เลก็นอ้ยจากปีที่แลว้ 

• สามารถบุกตลาดอินโดนเีซยีไดส้ าเร็จและขยายธรุกิจดจิทิัล 

• เสนอในการเพิม่เงนิปนัผลสามญั 10% อยู่ที ่1.65 ฟรงักส์วสิตอ่หุน้ 

• คาดหวงัว่าจะมยีอดขายสทุธิและการเตบิโตของก าไรทีเ่พิ่มมากขึน้  

• สมาชิกใหมข่องคณะกรรมการบริหารได้ถกูเสนอใหเ้ขา้รับการเลือกตัง้  

 

ตัวเลขส าคัญของกลุม่ธรุกจิดเีคเอสเอช  

(ล้านฟรังก์สวิส) 

2560 2559 Δ ในสกลุเงนิ 

ฟรงักส์วสิ 

Δ in % CER¹ 

ยอดขายสุทธิ 11,006.4 10,505.2 4.8% 3.9% 

ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) 297.0 293.0 1.4% 1.3% 

ก าไรหลังหักภาษี 213.3 213.0 0.1% 0.0% 

กระแสเงินสดอิสระ 139.5 128.8 8.3% - 

เงินปันผลสามัญ (หน่วยเป็นฟรังก์สวิส)² 1.65 1.50 10.0% - 

จ านวนพนักงานผู้เชี่ยวชาญ 31,973 30,318 5.5% - 

 

¹ อัตราการแลกเปลี่ยนคงที่: ตัวเลขของปี 2560 ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของปี 2559  

² ข้อเสนอของคณะกรรมการบริหาร 

 

ซูริค, สวิตเซอร์แลนด์, 5 กุมภาพันธ์ 2561 – ดีเคเอสเอช ผู้น าในการให้บริการด้านการขยายตลาดโดยเฉพาะใน

ภูมิภาคเอเชีย มีตัวเลขส าคัญเพิ่มสูงขึ้นอีกในปี 2560 ด้วยยอดขายทะลุ 1.1 หมื่นล้านฟรังก์สวิสเป็นครั้งแรก ยอดขาย

สุทธิโตขี้น 4.8% และ EBIT เพิ่มขึ้น 1.4% ก าไรหลังหักภาษี 213.3 ล้านฟรังก์สวิสเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่แล้ว และ

จากผลประกอบการนี้เองจึงจะมีการเสนอเพิ่มเงินปันผลสามัญอีก 10% อยู่ที่ 1.65 ฟรังก์สวิสต่อหุ้น ในงานประชุม

สามัญประจ าปี วันที่ 22 มีนาคม 2561 ดีเคเอสเอชมีความม่ันใจในการเติบโตมากยิ่งขึ้นในปีนี้ 

 

การเติบโตด้วยความสามารถในการด าเนินธุรกิจของบริษัทเราเอง โดยมิได้อาศัยปัจจัยหรือองค์กรภายนอกเป็นส่วน

ส าคัญของตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้น ดีเคเอสเอชเติบโตเป็นอย่างสูงในเวียดนาม ลาว กัมพูชา และพม่า นอกจากนั้น ดีเคเอส

เอชยังขยายตลาดด้วยการเข้าซื้อกิจการต่าง ๆ โดยในเดือนมกราคม ดีเคเอสเอชได้ซื้อ Europ Continents ซึ่งเป็น

บริษัทกระจายสินค้าเครื่องมือแพทย์ของกัมพูชา และในเดือนมีนาคมก็ได้ซื้อ IMA ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการตลาด



 

 

 

Page 2 

 

ของเวียดนาม และจากการวางกลยุทธ์เข้าซื้อ PT Wicaksana ท าให้ดีเคเอสเอชสามารถบุกตลาดอินโดนีเซียส าหรับ

หน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้ส าเร็จ 

 

แม้ว่าความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทยจะค่อนข้างเงียบอันเกิดจากการเมือง แต่หน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภค

บริโภคยังคงสามารถเติบโตในระดับเดียวกับปีก่อนหน้า ในส่วนของหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนั้นยังคงเติบโต

อย่างแข็งแกร่งและขยายการเป็นผู้น าตลาด ยอดขายสุทธิในหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรม และ

เทคโนโลยีก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน อันเกิดจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นส าหรับสินค้าทุนและวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติจ าเพาะต่อ

การใช้งาน 

 

มร. สเตฟาน พี บุทซ์ ซีอีโอ บริษัทดีเคเอสเอช กล่าวว่า “ในปี 2560 เราสามารถท าตัวเลขได้สูงกว่าปีที่ผ่านมาอีกครั้ง 

ซึ่งเราสามารถท าส าเร็จภายในหนึ่งปีที่เรามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในด้านผู้น า แม้จะมีแรงปะทะภายนอกบ้างในบาง

ตลาด แต่โมเดลธุรกิจของดีเคเอสเอชก็ได้พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าเป็นโมเดลที่แข็งแกร่งและมีความกว้างขวาง

หลากหลาย เรามุ่งมั่นและมุมานะในการน ากลยุทธ์ที่มีมาด าเนินการปฏิบัติ โดยมุ่งไปที่การเติบโตด้วยความสามารถ

ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทเราเองและพัฒนาโอกาสในการเติบโตใหม่ ๆ นอกจากนั้น เราได้ควบรวมธุรกิจต่าง ๆ 

ขยายฐานดิจิทัล และยังคงลงทุนในบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน เราจะยังคงเดินบนเส้นทางนี้และเชื่อม่ันว่าจะ

เติบโตมากขึ้นในปี 2561” 

 

กลุ่มดเีคเอสเอช 

ยอดขายรวมสุทธิของทั้งกลุ่มในปี 2560 เติบโตขึ้น 4.8% อยู่ที่ 1.1 หมื่นล้านฟรังก์สวิส เติบโตด้วยการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัทเราเอง 3.7% และอีก 0.2% เกิดจากการควบรวมกิจการ ความเคลื่อนไหวขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ส่งผลดีอยู่ที่ 0.9% 

 

ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 297 ล้านฟรังก์สวิส ก าไรหลังภาษี 213.3 ล้านฟรังก์สวิสนั้นเพิ่มขึ้น

เล็กน้อยจากปีก่อนหน้า กระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 139.5 ล้านฟรังก์สวิส ซึ่งมากกว่าปีก่อนหน้าเช่นกัน 

 

และด้วยนโยบายที่ให้การสนับสนุนผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าขององค์กร 

คณะกรรมการบริหารจึงจะมีการเสนอการเพิ่มเงินปันผลสามัญอยู่ที่ 1.65 ฟรังก์สวิสต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับเพิ่มขึ้นมา 0.15 

ฟรังก์สวิส หรือ 10% จากปีที่แล้ว ปันผลรวมของปีนี้จะอยู่ที่ 107.3 ล้านฟรังก์สวิส ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วที่ตัวเลขอยู่ที่ 

97.6 ล้านฟรังก์สวิส หากวันจ่ายเงินปันผลได้รับการอนุมัติในการประชุมสามัญประจ าปี ก็จะเริ่มจ่ายในวันที่ 28 

มีนาคม 2561 (วันที่บันทึก: 27 มีนาคม 2561; วันปันผลหุ้นพิเศษ: 26 มีนาคม 2561) 

 

สนิคา้อปุโภคบรโิภค 

ยอดขายสุทธิของหน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคลดลงเล็กน้อย 3.3% อยู่ที่ 3.6 พันล้านฟรังก์สวิส เนื่องจาก

สถานการณ์ทางการเมืองที่ท าให้ระดับการบริโภคลดลง แต่ในประเทศเวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า เรามีการ

เติบโตที่มากขึ้น 

 

แม้จะมีค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการเซ็นสัญญากับลูกค้ารายใหม่ แต่ก าไรจากการด าเนินงานที่ 105.9 ล้านฟรังก์สวิสก็

อยู่ในระดับเดียวกันกับปีที่แล้ว ดีเคเอสเอชจะปรับโครงสร้างธุรกิจสินค้าฟุ่มเฟือยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นใน

หน่วยธุรกิจน้ีหากเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว 

 

ในเดือนมีนาคม ดีเคเอสเอชได้ซื้อ IMA ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการตลาดของเวียดนาม และในเดือนกรกฎาคม ดีเค

เอสเอชก็ได้บุกตลาดอินโดนีเซียโดยเข้าซื้อ PT Wicaksana ซึ่งเป็นบริษัทกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคของ
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อินโดนีเซีย 

 

ตัวเลขส าคัญในหน่วยธรุกิจสนิค้าอุปโภค

บรโิภค 

(ล้านฟรังก์สวิส) 

2560 2559 Δ ในสกลุเงนิ 

ฟรงักส์วสิ 

Δ in % CER¹ 

ยอดขายสุทธิ 3,643.1 3,768.5 (3.3%) (3.7%) 

ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) 105.9 105.8 0.1% (1.2%) 

 

ผลติภณัฑเ์พือ่สขุภาพ 

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมียอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 10.7% อยู่ที่ 6.1 พันล้านฟรังก์สวิส และเติบโตในเอเชียใต้

และเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มขึ้น 9.1% อยู่ที่ 146.5 ล้านฟรังก์สวิส 

 

ในเดือนมกราคม ดีเคเอสเอชได้ซื้อ Europ Continents ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อ

สุขภาพ และจากการเข้าซื้อกิจการนี้เอง ท าให้ดีเคเอสเอชสามารถมีบทบาทในตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในประเทศ

กัมพูชา 

 

ตัวเลขส าคัญในหน่วยธรุกิจผลติภณัฑเ์พือ่

สขุภาพ 

(ล้านฟรังก์สวิส) 

2560 2559 Δ ในสกลุเงนิ 

ฟรงักส์วสิ 

Δ in % CER¹ 

ยอดขายสุทธิ 6,065.8 5,481.5 10.7% 9.2% 

ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) 146.5 134.3 9.1% 9.2% 

 

ผลติภณัฑแ์ละวตัถดุบิอตุสาหกรรม 

ยอดขายสุทธิในกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรมอยู่ที่ 894.1 ล้านฟรังก์สวิส เพิ่มขึ้น 2.7% เทียบกับปี 

2559  

 

ก าไรจากการด าเนินงานอยู่ที่ 73.2 ล้านฟรังก์สวิส ถือว่าต่ ากว่าปีที่แล้วเล็กน้อย ในปี 2559 ก าไรจากการด าเนินงาน

ได้รับผลกระทบในเชิงบวกจากการที่เงินยูโรและเยนแข็งตัว ค่าใช้จ่ายส าหรับวัตถุดิบอุตสาหกรรม เม่ือแปลงเป็นเงิน

ยูโรและเยนแล้ว ถือว่าลดลงในปี 2559 ส่งผลให้ได้ก าไรจากการด าเนินงานกลับมามากขึ้น และก าไรจากการ

ด าเนินงานก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2560 

 

ตวัเลขส าคัญในหน่วยธรุกิจผลติภณัฑแ์ละ

วัตถดุิบอุตสาหกรรม 

(ล้านฟรังก์สวิส) 

2560 2559 Δ ในสกลุเงนิ 

ฟรงักส์วสิ 

Δ in % CER¹ 

ยอดขายสุทธิ 894.1 870.6 2.7% 3.2% 

ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) 73.2 77.0 (4.9%) (3.9%) 
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เทคโนโลย ี

เนื่องจากยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 4.9% อยู่ที่ 404.2 ล้านฟรังก์สวิส ท าให้ก าไรจากการด าเนินงานเติบโตขึ้น 8.5% ที ่

23.1 ล้านฟรังก์สวิส โดยเฉพาะในประเทศจีน ไต้หวัน อินโดนีเซีย และญ่ีปุ่น ที่ธุรกิจมีความต้องการสินค้าทุนเพิ่ม

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

ตัวเลขส าคัญในหน่วยธรุกิจเทคโนโลยี 

(ล้านฟรังก์สวิส) 

2560 2559 Δ ในสกลุเงนิ 

ฟรงักส์วสิ 

Δ in % CER¹ 

ยอดขายสุทธิ 404.2 385.4 4.9% 4.8% 

ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) 23.1 21.3 8.5% 8.5% 

 

ภาพรวมและแนวโนม้ของธรุกจิดีเคเอสเอชคาดหวังที่จะมีการพัฒนาขึ้นในปี 2561 ด้วยความพร้อมในด้านต่าง ๆ ซึ่ง

ต าแหน่งเชิงกลยุทธ์ของดีเคเอสเอชยังคงแข็งแกร่งและยั่งยืน ตลาดส าคัญในประเทศไทยของเรามีการพัฒนาขึ้น สิ่ง

ที่ขับเคลื่อนการขยายตัวของดีเคเอสเอชคือการปฏิบัติงานของพนักงานผู้เชี่ยวชาญของเราจ านวน 32,000 คน การ

พัฒนาธุรกิจที่เล็งเห็นถึงความส าเร็จจากลูกค้าทั่วโลก รวมถึงการเปิดตัวของศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มขึ้นในเอเชีย ดีเค

เอสเอชจึงมีความม่ันใจและคาดหวังว่าจะมียอดขายสุทธิและอัตราการเติบโตของก าไรเพิ่มสูงขึ้นในปี 2561 

 

คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบริหารเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งต้ัง ศาสตราจารย์ ดร. แอนเนท จี. คูเลอร์ และ ยูนิส  เซนเดอร์-ไล ให้

เป็นคณะกรรมการบริหารในวาระจนถึงการประชุมสามัญประจ าปี 2562 การเลือกตั้งจะมีขึ้นที่การประชุมสามัญ

ประจ าปีของบริษัทในวันที่ 22 มีนาคม 2561 และเม่ือถึงเวลานั้น มร. เรแนค์ มาร์ก เฟรย์ จะไม่ได้เข้ารับการลง

เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหาร 

 

“ในนามของคณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารทั้งหมด ผมต้องขอขอบคุณ มร. เรแนร์ มาร์ก เฟรย์ ส าหรับความ

ทุ่มเทและการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการมาตลอดสิบปีที่ผ่านมา” ดร.เยิร์ก โวลเล ่ประธานกลุ่มดีเคเอสเอชกล่าว 

 

ศาสตราจารย์ ดร. แอนเนท จี. คูเลอร์ (ชาวเยอรมัน, เกิดเม่ือปี 2510) เป็นประธานในด้านบัญชีและการตรวจสอบ

บัญชีที่ University of Duisburg-Essen ตั้งแต่ปี 2548 ก่อนหน้านี้เธอสอนวิชาบัญชีและการตรวจสอบบัญชีใน

มหาวิทยาลัยหลายแห่ง และท างานเป็นผู้ช่วยวิจัยและให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการ เธอเป็นสมาชิกของ

คณะกรรมการก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบของ HVB UniCredit Bank AG (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557) 

และที่ DMG Mori AG (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560) นับตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2560 เธอเป็นสมาชิกของ International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ที่รัฐนิวยอร์ก ดร. แอนเนท จี. คูเลอร์ จบการศึกษาปริญญา

โทด้านเศรษฐศาสตร์จาก Wayne State University ในดีทรอยต์และอนุปริญญาในด้านเศรษฐศาสตร์และ

บริหารธุรกิจจาก University of Augsburg นอกจากนี้เธอยังจบปริญญาเอกจาก University of Cologne และ ได้รับ

คุณสมบัติเป็นศาสตราจารย์จาก University of Ulm 

 

มร. ยูนิส  เซนเดอร์-ไล (ชาวสวิสและฮ่องกง, เกิดปี 2510) เป็นซีอีโอของ IPM (Institut für 

Persönlichkeitsorientiertes Management) ก่อนหน้าน้ี เธอท างานอยู่ในอุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงิน
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เป็นเวลา 20 ปี กับ LGT Capital Partners, Goldman Sachs และ Merrill Lynch ในรัฐนิวยอร์ก ลอนดอน ฮ่องกง 

และสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนั้นแล้วยังเคยท างานให้กับบริษัท Procter & Gamble ด้านการบริหารแบรนด์และ

การตลาด รวมถึงที่บริษัท Booz & Co. ซึ่งให้ค าปรึกษาด้านกลยุทธ์ เธอเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของ 

Geberit Group (ตั้งแต่ปี 2560) และ Asia Society Switzerland (ตั้งแต่ปี 2559) ยูนิส  เซนเดอร์-ไล จบปริญญาโท

ด้านการบริหารจัดการจาก Harvard Business School และจบปริญญาตรีจาก Harvard University 

 

ขอ้มลูเพิ่มเติม 

เม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ตามเวลาภาคกลางของยุโรป ได้มีการจัดแถลงข่าวในเวลา 10.30 น. และมี

การแพร่ภาพสดจากการประชุมของนักวิเคราะห์และนักลงทุน เวลา 13.00 น. การบันทึกการประชุมนี้ จะท าการแพร่

ภาพบนเว็บไซต์ของดีเคเอสเอช  หรือดาวน์โหลดได้ที่: Annual Report 2017.   

 

เกีย่วกับดเีคเอสเอช 

ดีเคเอสเอชเป็นผู้น าด้านการให้บริการด้านการขยายตลาด ซึ่งมุ่งเน้นในภูมิภาคเอเชีย ดังค านิยามที่ว่า “บริการด้าน

การขยายตลาด” ดีเคเอสเอช ช่วยบริษัทและแบรนด์ต่าง ๆ สามารถขยายธุรกิจได้ในตลาดใหม่ หรือในตลาดที่มีอยู่

เดิม บริษัทได้จดทะเบียนใน SIX Swiss Exchange ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 เป็นบริษัทระดับโลก มีส านักงานใหญ่

ตั้งอยู่ในเมืองซูริค พร้อมทั้งมีส านักงานสาขา 825 แห่งใน 37 ประเทศ โดย 800 แห่งอยู่ในเอเชีย มีพนักงาน

ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 31,970 คน ดีเคเอสเอชมียอดขายสุทธิในปี 2560 จ านวน 1.1 หมื่นล้านฟรังก์สวิส  ดีเคเอสเอช

ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2408 ด้วยการสืบทอดวัฒนธรรมอันแข็งแกร่งแบบสวิส บริษัทมีประวัติอันยาวนานในการด าเนิน

ธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและหยั่งรากลึกในชุมชนและธุรกิจทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

 

สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมไดท้ี่: 

 

ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จากดั 

ธนัชพร จารุวนากุล  

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร  

โทร +66 2 301 7365  

thanatchaporn.j@dksh.com  
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