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ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 

ดเีคเอสเอชเพิ่มยอดขายสทุธิ 7.4% พรอ้มผลก าไรหลงัหกัภาษี 4.5% ใน

ครึง่แรกของป ี2561 
 

• ยอดขายสทุธเิติบโตขึน้ 7.4% เปน็จ านวน 5.7 พันลา้นฟรงักส์วสิ 

• ก าไรจากการด าเนนิงาน (EBIT) เพิม่ขึน้ 0.5% พรอ้มผลก าไรหลงัหกัภาษี 4.5% ซึง่เพิ่มขึน้จากปทีี่แล้ว  

• เพิ่มศักยภาพในหนว่ยธรุกจิผลติภณัฑเ์พือ่สขุภาพ ผลิตภณัฑแ์ละวัตถดุิบอตุสาหกรรม และเทคโนโลย ี

• พฒันากลยทุธท์ี่มุง่เนน้เฉพาะกลุ่ม: โอนหนว่ยธรุกิจผลติภณัฑเ์พือ่สขุภาพในประเทศจนี และควบรวมกจิการใน

ประเทศนิวซแีลนด ์

• ในป ี2561 คาดหวงัว่าจะมยีอดขายสุทธิและผลประกอบการเทา่กับปีทีแ่ลว้โดยประมาณ 

 

ตวัเลขของกลุม่ธรุกจิดเีคเอสเอช  

(ลา้นฟรงักส์วสิ) 

 H1 2561 H1 2560  in % ฟรงักส์วสิ  in % CER¹ 

ยอดขายสทุธ ิ 5,671.1 5,278.7 7.4 4.3 

ก าไรจากการด าเนนิงาน (EBIT) 139.5 138.8 0.5 (3.0) 

ก าไรหลงัหกัภาษ ี 97.5 93.3 4.5 0.4 

กระแสเงนิสดอสิระ 69.6 56.7 22.8 - 

จ านวนพนกังานผูเ้ชีย่วชาญ 32,050 30,890 3.8 - 

¹ อัตราการแลกเปลี่ยนคงที:่ ตัวเลขของป ี2561 ใช้อตัราแลกเปลี่ยนของปี 2560 

 

ซูริค, สวิตเซอร์แลนด์, 12 กรกฎาคม 2561 – ดีเคเอสเอช ผู้น าในการให้บริการด้านการขยายตลาดโดยมุ่งเน้น

ภูมิภาคเอเชียมียอดขายสุทธิเติบโตขึ้น 7.4% เป็นจ านวน 5.7 พันล้านฟรังก์สวิสในครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2561 มีก าไร

จากการด าเนินงาน (EBIT) 139.5 ล้านฟรังก์สวิสเทียบเท่ากับปีที่แล้ว และก าไรหลังหักภาษี 4.5% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่

ผ่านมา 

 

ยอดขายของหน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคกลับมาเติบโตอีกครั้งในครึ่งแรกของปี 2561 ซึ่งการตั้งเป้าหมายในการ

ลงทุนรวมถึงการริเริ่มวางแผนต่างๆนี ้ส่งผลกระทบต่อก าไร ดีเคเอสเอชได้มีการยกระดับการบริหารกลุ่มลูกค้าราย

ใหญ่อย่างจริงจัง ขยายระบบ แนวทางการขายและการกระจายสินค้าสู่ตลาด มีการลงทุนธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย

และ e-commerce และเม่ือเร็วๆนี้ ดีเคเอสเอชได้มีการประกาศขายธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในประเทศจีนให้กับ

บริษัท Warburg Pincus ทั้งหมดนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายในการขยายและพัฒนากลยุทธ์เฉพาะทางของกลุ่ม

ดีเคเอสเอช 

 

มร. สเตฟาน พี บุทซ์ ซีอีโอ บริษัทดีเคเอสเอช กล่าวว่า “หน่วยธุรกิจ 3 หน่วย อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีมีผลประกอบการที่ดีรวมถึงก าไรที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของหน่วยธุรกิจ

สินค้าอุปโภคบริโภคนั้น เราได้มีการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มยอดขายสุทธิเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี แม้ว่าการ

ตั้งเป้าหมายในการลงทุนรวมถึงการริเริ่มวางแผนต่างๆนั้นจะท าให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ผลก าไรของทั้งกลุ่มบริษัท

ยังคงเท่ากับปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทดีเคเอสเอชได้พัฒนาธุรกิจให้แข็งแกร่งขึ้นในประเทศนิวซีแลนด์โดยการเข้าควบ

รวมกิจการกับบริษัท Davies Foods ซึ่งเรายังขยายกลยุทธ์เฉพาะทางด้วยการโอนธุรกิจในประเทศจีนอีกด้วย” 
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กลุ่มดเีคเอสเอช 

ยอดขายสุทธิทั้งหมดในครึ่งแรกของปี 2561 เติบโตขึ้น 7.4% เป็นจ านวน 5.7 พันล้านฟรังก์สวิส การเติบโตด้วยการ

ด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเอง 3.7% และอีก 0.6% เกิดจากการควบรวมกิจการ ความเคลื่อนไหวขึ้นลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินส่งผลดีอยู่ที่ 3.1% 

 

ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) อยู่ที่ 139.5 ล้านฟรังก์สวิส ก าไรหลังภาษี 97.5 ล้านฟรังก์สวิส ในช่วงครึ่งแรกของ

ปี 2561 ผลประกอบการเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วโดยมีปัจจัยจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ก าไรของปีที่แล้วส่งผลในทางที่ดี

จากยอดขายรวมของศูนย์กระจายสินค้าคิดเป็นมูลค่า 6.8 ล้านฟรังก์สวิส กระแสเงินสดอิสระอยู่ที่ 69.6 ล้านฟรังก์

สวิส ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

 

หนว่ยธรุกจิสนิค้าอปุโภคบรโิภค 

ยอดขายสุทธิของดีเคเอสเอช ได้เติบโตขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีด้วยการมุ่งเน้นไปที่แบรนด์ของเอเชียที่มีการ

เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มขึ้น 9.4% อยู่ที่ 1.9 พันล้านฟรังก์สวิส อีกทั้งยอดขายสุทธิของของประเทศไทยได้มีการ

เพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยเช่นกัน ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) อยู่ที่ 25.1% เป็นจ านวน 34.1 ล้านฟรังก์สวิส ซึ่งลดลง

กว่าปีที่ผ่านมา 

 

การลดลงของธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 นัน้ มีปัจจัยหลักจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในส่วน

ของการบริหารจัดการลูกค้ารายใหญ่ และการขยายระบบ แนวทางการขายและการกระจายสินค้าสู่ตลาด รวมทั้งได้มี

การลงทุนในการขยายตลาดในประเทศอินโดนีเซียและริเริ่มในการพัฒนา e-commerce นอกจากนั้นแล้ว ดีเคเอส

เอชยังได้ท าการปรับโครงสร้างธุรกิจสินค้าหรูหราอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

 

ดีเคเอสเอชได้ควบรวมกิจการบริษัท Davies Foods ในประเทศนิวซีแลนด์เมื่อเดือนมิถุนายนและได้ตั้งเป้าที่จะเติบโต

อย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี้ 

 

ตวัเลขของหนว่ยธรุกจิสนิคา้อปุโภคบรโิภค 

(ลา้นฟรงักส์วสิ) 

H1 2561 H1 2560  in % ฟรงักส์วสิ  in % CER¹ 

ยอดขายสุทธิ 1,920.7 1,755.1 9.4 6.5 

ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) 34.1 45.5 (25.1) (27.9) 

 

หนว่ยธรุกจิผลิตภณัฑเ์พือ่สขุภาพ 

หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมียอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 6.7% อยู่ที่ 3.1 พันล้านฟรังก์สวิส โดยเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้มีการเติบโตมากที่สุด และเติบโตคงทีใ่นเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) เพิ่มขึ้น 

4.9% อยู่ที่ 79.7 ล้านฟรังก์สวิส  

 

ตวัเลขของหนว่ยธรุกจิผลติภณัฑเ์พื่อสขุภาพ 

(ลา้นฟรงักส์วสิ) 

H1 2561 H1 2560  in % ฟรงักส์วสิ   in % CER¹ 

ยอดขายสุทธิ 3,082.9 2,888.4 6.7 3.2 

ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) 79.7 76.0 4.9 1.4 
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หนว่ยธรุกจิผลิตภณัฑแ์ละวตัถดุิบอตุสาหกรรม 

ยอดขายสุทธิของหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 5.8% อยู่ที่ 475.7 ล้านฟรังก์

สวิส มีการเติบโตอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ฟิลิปปินส์และอินเดีย ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) 

อยู่ที่ 39.7 ล้านฟรังก์สวิส เพิ่มขึ้น 6.1% จากปีที่แล้ว 

 

ตวัเลขของหนว่ยธรุกจิผลติภณัฑแ์ละวตัถดุบิ

อุตสาหกรรม 

(ลา้นฟรงักส์วสิ) 

H1 2561 H1 2560  in % ฟรงักส์วสิ  in % CER¹ 

ยอดขายสุทธิ 475.7 449.6 5.8 3.4 

ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) 39.7 37.4 6.1 4.0 

 

หนว่ยธรุกจิเทคโนโลย ี

หน่วยธุรกิจเทคโนโลยีมียอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 192.1 ล้านฟรังก์สวิส ก าไรการด าเนินงาน (EBIT) เติบโตขึ้น 

52.6% เป็นจ านวน 8.7 ล้านฟรังก์สวิสจากการปรับและมุ่งเน้นพัฒนาพอร์ตโฟลิโอ ธุรกิจประเภทสินค้าทุนเป็นที่

ต้องการอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศญ่ีปุ่น ไทยและอินโดนีเซีย 

 

ตวัเลขของหนว่ยธรุกจิเทคโนโลย ี

(ลา้นฟรงักส์วสิ) 

H1 2561 H1 2560  in % ฟรงักส์วสิ  in % CER¹ 

ยอดขายสุทธิ 192.1 185.9 3.3 2.7 

ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) 8.7 5.7 52.6 50.9 

 

ด้วยการมุ่งเน้นกลยุทธ์เฉพาะทาง ดีเคเอสเอชได้มีการประกาศในสัปดาห์นี้เก่ียวกับข้อตกลงที่จะโอนหน่วยธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในประเทศจีนให้กับบริษัท Warburg Pincus ดีเคเอสเอชได้ด าเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ด้วยกลยุทธ์ที่เจาะตลาดเฉพาะกลุ่มในประเทศจีนมาหลายปี และเรายังคงด าเนินกิจการในประเทศจีนต่อไปด้วยธุรกิจ

สินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 

การเจรจาโอนธุรกิจคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และข้อกฎหมายต่างๆ 

คาดการณจ์ากอัตราแลกเปลี่ยนเงินคงที่ ยอดขายสุทธิที่เก่ียวกับการโอนธุรกิจมีมูลค่ามากกว่า 300 ล้านฟรังก์สวิสใน

ปี 2560 และราคาซื้อคาดว่าประมาณ 100 ล้านฟรังก์สวิส 

 

ภาพรวมของธรุกจิ  

ยอดขายสุทธิของดีเคเอสเอชคาดว่าจะเติบโตมากขึ้นในปี 2561 เนื่องจากการลงทุนที่มีเป้าหมายและการริเริ่ม

โครงการและกลยุทธ์ใหม่ในหน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงการประกาศโอนธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพใน

ประเทศจีน ดีเคเอสเอชยังคาดการณ์ไว้ว่าผลประกอบการรวมจะดีเทียบเท่ากับปีที่แล้ว 

 

ขอ้มลูเพิ่มเติม 

เม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา ดีเคเอสเอช ส านักงานใหญ่ ณ. เมืองซูริค ได้มีการจัดแถลงข่าวในเวลา 9.30 

น. ตามเวลากลางของยุโรป โดยมีการสัมภาษณ์สดและตอบค าถามกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ใน

เวลา 11.00 น. (ภาษาอังกฤษ) สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของดีเคเอสเอชพร้อมทั้งรายละเอียดของ รายงาน

ผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2561  

http://www.dksh.com/financial-results
http://www.dksh.com/financial-results
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เกีย่วกับดเีคเอสเอช 

ดีเคเอสเอชเป็นผู้น าด้านการให้บริการด้านการขยายตลาด โดยมุ่งเน้นภูมิภาคเอเชีย 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 

 

 

สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติม: 

 

ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 

ธนิษตา เกตุแก้ว 

เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร  

โทร +66 2 301 7325  

tanista.k@dksh.com  
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