
 

 

 

 

  

 
                                                                        วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563  
 
เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 4 ปี 2562 และผลการด าเนินงานส าหรับปี 2562 ส้ินสุด 

ณ 31 ธนัวาคม 2562 
เรียน          กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
        
 บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) และบริษทัย่อย ขอน าส่งงบการเงิน
ส าหรับปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2561 ซ่ึงผูส้อบบญัชีอนุญาตไดส้อบ
ทานแลว้ พร้อมทั้งเรียนช้ีแจงผลการด าเนินงานสรุปดงัน้ี 
 ผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับไตรมาส 4 ปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีผลก าไรสุทธิ 89.54 
ลา้นบาท โดยมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัจ านวน 88.71 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 61.59 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 227.10 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 ซ่ึงมีก าไรสุทธิ 27.12 ลา้นบาท 
 ผลการด าเนินงานของบริษทัตามงบการเงินรวมส าหรับปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีผลก าไร
สุทธิ 173.19 ลา้นบาท โดยมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัจ านวน 171.30 ลา้นบาท ลดลง 14.36 ลา้นบาท 
หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 7.73 เม่ือเทียบกบัปี 2561 ซ่ึงมีก าไรสุทธิ 185.66 ลา้นบาท 
 

 รายได้ :  
 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายในไตรมาส 4 ปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 589.63 ลา้นบาท
เพ่ิมขึ้น 251.66 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นคดิเป็นร้อยละ 74.46 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 เน่ืองจากบริษทัไดเ้พ่ิม
กิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งจากการเพ่ิมขึ้นของรายไดจ้ากการขยายธุรกิจ
ของบริษทัยอ่ยในเครือ 
 บริษัทมีรายได้จากการขายตามงบการเงินรวมส าหรับปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 
1,657.80 ลา้นบาทเพ่ิมขึ้น 33.85 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.08 เม่ือเทียบกบัปี 2561 เน่ืองจากบริษทัไดมี้การขยาย
ธุรกิจไปยงัอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ถัว่ลิสงอบกรอบ อบเกลือ ภายใตต้ราสินคา้ 
“มารูโจ”้ และผลิตภณัฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ภายใตต้ราสินคา้ “ฮอกไกโด”  อย่างไรก็ตามบริษทัยงัคงมุ่งเน้นการเติบโตของ
รายไดจ้ากการขายส าหรับกลุ่มผลิตภณัฑ์เคมีภณัฑ์ท่ีใชใ้นบา้นเรือน อุตสาหกรรม และเคมีเกษตร รวมทั้งเพ่ิมการกระจาย
สินคา้ให้ครอบคลุมร้านคา้ปลีกมากขึ้นและยงัมีการพฒันาผลิตภณัฑ์อื่นๆอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเป็นทางเลือกท่ีดีย่ิงขึ้นและเพ่ิม
โอกาสทางการขายให้กบับริษทัต่อไป 
 
  
  



 

 

 

 

  
 ต้นทุนขาย : 
 บริษทัมีตน้ทุนขายในไตรมาส 4 ปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 52.61 เป็นร้อยละ 
55.64 ของยอดขาย เน่ืองจากราคาวตัถุดิบมีการปรับราคาเพ่ิมขึ้น 
 บริษทัมีตน้ทุนขายตามงบการเงินรวมส าหรับปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ลดลงจากร้อยละ 60.63 
เป็นร้อยละ 59.86 ของยอดขาย เน่ืองจากบริษทัมีการปรับขึ้นราคาขายสินคา้กลุ่มรักษาเน้ือไมแ้ละกลุ่มก าจดัแมลงราดพ้ืน 
ประกอบกบัมีการปรับลดโปรโมชัน่รายการแถมสินคา้พ่วงกบัสินคา้ปกติเป็นรายการส่งเสริมการขายอื่นๆแทน 
 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย : 
 บริษทัมีค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่ายในไตรมาส 4 ปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน
95.14 ลา้นบาท ลดลง 2.81 ลา้นบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.87 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 เน่ืองจากค่า
โฆษณาประชาสัมพนัธท่ี์ลดลง 
  บริษทัมีค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่ายส าหรับปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 284.31
ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 5.08 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.82 เม่ือเทียบกบัปี 2561 เน่ืองจากบริษทัไดมี้การขยายธุรกิจ 
และมีการจดัรายการส่งเสริมการขายในกลุ่มผลิตภณัฑเ์คมีภณัฑท่ี์ใชใ้นบา้นเรือนรวมถึงกลุ่มผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม
ในห้างสรรพสินคา้และร้านคา้ชั้นน าทัว่ประเทศมากขึ้น ส่งผลให้มีค่าใชจ้่ายเงินชดเชยรายการส่งเสริมการขายเพ่ิมขึ้น 

 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : 
 บริษทัมีค่าใชจ้่ายในการบริหารในไตรมาส 4 ปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 53.18 ลา้นบาท 
เพ่ิมขึ้น 24.12 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 83.01 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เน่ืองจากจ านวน
พนกังานท่ีเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับการขยายของธุรกิจและจากการเพ่ิมพนกังานขายให้ครอบคลุมร้านคา้ให้มากขึ้น 
 บริษทัมีค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 168.56 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้น 41.35 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 32.51 เม่ือเทียบกบัปี 2561 เน่ืองจากจ านวนพนกังานท่ีเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับ
การขยายของธุรกิจ รวมทั้งจากสวสัดิการพนักงานท่ีเพ่ิมขึ้นตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่และรายการปรับปรุง
ทางบญัชี 
 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
       ขอแสดงความนบัถือ 
     
 
         ___________________________________ 
     นายเถกิงพล  เหล่าพิสุทธ์ิ 
            ผูมี้อ  านาจลงนาม   
 


