วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่ อง
เรี ยน

คาอธิบายและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาส 4 ปี 2562 และผลการดาเนินงานสาหรับปี 2562 สิ้นสุ ด
ณ 31 ธันวาคม 2562
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั เชอร์ วูด้ คอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) และบริ ษทั ย่อย ขอนาส่ งงบการเงิน
สาหรับปี 2562 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 ซึ่ งผูส้ อบบัญชี อนุญาตได้สอบ
ทานแล้ว พร้อมทั้งเรี ยนชี้แจงผลการดาเนินงานสรุ ปดังนี้
ผลการดาเนินงานของบริ ษทั สาหรับไตรมาส 4 ปี 2562 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผลกาไรสุ ทธิ 89.54
ล้านบาท โดยมีกาไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จานวน 88.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.59 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิด
เป็ นร้อยละ 227.10 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ซึ่งมีกาไรสุ ทธิ 27.12 ล้านบาท
ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ตามงบการเงินรวมสาหรับปี 2562 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผลกาไร
สุ ทธิ 173.19 ล้านบาท โดยมีกาไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จานวน 171.30 ล้านบาท ลดลง 14.36 ล้านบาท
หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 7.73 เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีกาไรสุ ทธิ 185.66 ล้านบาท
รายได้ :
บริ ษทั มีรายได้จากการขายในไตรมาส 4 ปี 2562 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 589.63 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 251.66 ล้านบาท หรื อเพิม่ ขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 74.46 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เนื่องจากบริ ษทั ได้เพิ่ม
กิจกรรมส่งเสริ มการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขยายธุรกิจ
ของบริ ษทั ย่อยในเครื อ
บริ ษ ัท มี ร ายได้จ ากการขายตามงบการเงิ น รวมสาหรั บ ปี 2562 สิ้ น สุ ด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 จ านวน
1,657.80 ล้านบาทเพิม่ ขึ้น 33.85 ล้านบาท หรื อเพิม่ ขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 2.08 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากบริ ษทั ได้มีการขยาย
ธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม โดยผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ถวั่ ลิสงอบกรอบ อบเกลือ ภายใต้ตราสิ นค้า
“มารู โจ้” และผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ ไรส์ ภายใต้ตราสิ นค้า “ฮอกไกโด” อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคงมุ่งเน้นการเติบโตของ
รายได้จากการขายสาหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์ที่ใช้ในบ้านเรื อน อุตสาหกรรม และเคมีเกษตร รวมทั้งเพิ่มการกระจาย
สิ นค้าให้ครอบคลุมร้านค้าปลีกมากขึ้นและยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็ นทางเลือกที่ดียิ่งขึ้นและเพิ่ม
โอกาสทางการขายให้กบั บริ ษทั ต่อไป

ต้ นทุนขาย :
บริ ษทั มีตน้ ทุนขายในไตรมาส 4 ปี 2562 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 52.61 เป็ นร้อยละ
55.64 ของยอดขาย เนื่องจากราคาวัตถุดิบมีการปรับราคาเพิม่ ขึ้น
บริ ษทั มีตน้ ทุนขายตามงบการเงินรวมสาหรับปี 2562 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจากร้อยละ 60.63
เป็ นร้อยละ 59.86 ของยอดขาย เนื่องจากบริ ษทั มีการปรับขึ้นราคาขายสิ นค้ากลุ่มรักษาเนื้อไม้และกลุ่มกาจัดแมลงราดพื้น
ประกอบกับมีการปรับลดโปรโมชัน่ รายการแถมสิ นค้าพ่วงกับสิ นค้าปกติเป็ นรายการส่งเสริ มการขายอื่นๆแทน
ค่าใช้ จ่ายในการขายและจัดจาหน่ าย :
บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่ ายในไตรมาส 4 ปี 2562 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน
95.14 ล้านบาท ลดลง 2.81 ล้านบาทหรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 2.87 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เนื่ องจากค่า
โฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ลดลง
บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่ายสาหรับปี 2562 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 284.31
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.08 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 1.82 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่ องจากบริ ษทั ได้มีการขยายธุรกิจ
และมีการจัดรายการส่งเสริ มการขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์ที่ใช้ในบ้านเรื อนรวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่ องดื่ม
ในห้างสรรพสิ นค้าและร้านค้าชั้นนาทัว่ ประเทศมากขึ้น ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเงินชดเชยรายการส่งเสริ มการขายเพิ่มขึ้น
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร :
บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารในไตรมาส 4 ปี 2562 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 53.18 ล้านบาท
เพิ่ ม ขึ้ น 24.12 ล้านบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้น คิดเป็ นร้ อ ยละ 83.01 เมื่ อ เที ยบกับ ช่ วงเวลาเดี ย วกันของปี 2561 เนื่ อ งจากจานวน
พนักงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายของธุรกิจและจากการเพิ่มพนักงานขายให้ครอบคลุมร้านค้าให้มากขึ้น
บริ ษทั มี ค่าใช้จ่ายในการบริ หารสาหรั บปี 2562 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 168.56 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 41.35 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 32.51 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากจานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ
การขยายของธุรกิจ รวมทั้งจากสวัสดิการพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่และรายการปรับปรุ ง
ทางบัญชี

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

___________________________________
นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์
ผูม้ ีอานาจลงนาม

