
 

 

 

 

  

 
                                                                        วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 
 
เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 4 ปี 2563 และผลการด าเนินงานส าหรับปี 2563 

ส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม 2563 
เรียน          กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
        
 บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) และบริษทัยอ่ย ขอน าส่งงบการเงิน
ส าหรับปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2562 ซ่ึงผูส้อบบัญชีอนุญาตได้
ตรวจสอบแลว้ พร้อมทั้งเรียนช้ีแจงผลการด าเนินงานสรุปดงัน้ี 
 ผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับไตรมาส 4 ปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีก าไรสุทธิ 
20.02 ลา้นบาท โดยมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัจ านวน 18.49 ลา้นบาท ลดลง 69.33 ลา้นบาท หรือลดลง
คิดเป็นร้อยละ 78.95 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562 ซ่ึงมีก าไรสุทธิ 87.82 ลา้นบาท 
 ผลการด าเนินงานของบริษทัตามงบการเงินรวมส าหรับปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีผลก าไร
สุทธิ 70.65 ลา้นบาท โดยมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัจ านวน 67.68 ลา้นบาท ลดลง 102.17 ลา้นบาท หรือ
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 60.15 เม่ือเทียบกบัปี 2562 ซ่ึงมีก าไรสุทธิ 169.85 ลา้นบาท 
 

 รายได้ :  
 บริษทัมีรายได้จากการขายในไตรมาส 4 ปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 421.41 ลา้นบาท 
ลดลง 168.22 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 28.53 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562 เน่ืองจากบริษทัไดรั้บ
ผลกระทบต่อเน่ืองจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างไรก็ตามบริษทัไดเ้พ่ิมการโฆษณา
สินคา้ผา่นส่ือต่างๆมากข้ึน และเพ่ิมกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง แมว้า่บริษทัยงัคง
ตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบสอง 
 บริษทัมีรายได้จากการขายตามงบการเงินรวมส าหรับปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 
1,295.86 ลา้นบาท ลดลง 361.94 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 21.83 เม่ือเทียบกบัปี 2562 เน่ืองจากการชะลอตวัทาง
เศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประชาชนยงัคงอุปโภคและบริโภคสินคา้ท่ีมี
ความจ าเป็นในการด าเนินชีวิตประจ าวนั จึงมีผลให้ความตอ้งการใชสิ้นคา้กลุ่มผลิตภณัฑเ์คมีภณัฑท่ี์ใชใ้นบา้นเรือนลดลง 
และการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยงัส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินคา้ อยา่งไรก็ตามบริษทัไดมี้
การพฒันาผลิตภณัฑใ์นกลุ่มท าความสะอาดเพ่ือให้สามารถผลิตสินคา้ไดต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคและยงัไดเ้พ่ิม
กิจกรรมส่งเสริมการขายในหา้งสรรพสินคา้และร้านคา้ชั้นน าทัว่ประเทศ รวมทั้งเพ่ิมการโฆษณาสินคา้ผ่านส่ือต่างๆมากข้ึน
เพื่อรักษาฐานลูกคา้และช่วยสนบัสนุนการขายใหก้บับริษทั ส าหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมบริษทัไดเ้พ่ิม
การกระจายสินคา้และไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเป็นทางเลือกท่ีดียิ่งข้ึนและเพ่ิมโอกาสทางการขายให้กบั
บริษทัต่อไป 
  



 

 

 

 

 ต้นทุนขาย : 
 บริษทัมีตน้ทุนขายในไตรมาส 4 ปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ลดลงจากร้อยละ 55.83 เป็นร้อยละ 
54.21 ของยอดขาย เน่ืองจากตน้ทุนวตัถุดิบมีการปรับราคาลดลง 
 บริษทัมีตน้ทุนขายตามงบการเงินรวมส าหรับปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ลดลงจากร้อยละ 59.97 
เป็นร้อยละ 59.68 ของยอดขาย เน่ืองจากตน้ทุนวตัถุดิบสารก าจดัแมลงและตน้ทุนสารเคมียาฆ่าแมลงมีราคาลดลง 
 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่าย : 
 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่ายในไตรมาส 4 ปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน
129.28 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 34.14 ล้านบาทหรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 35.89 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 
เน่ืองจากปรับการโฆษณาสินคา้ “เชนไดร้ท ์โฟม 2” ก าจดัแมลงสาบและมด มาไตรมาส 4 
  บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่ายส าหรับปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 266.44 
ลา้นบาท ลดลง 17.87 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.28 เม่ือเทียบกบัปี 2562 เน่ืองจากการปรับแผนการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ใหส้อดคลอ้งกบัยอดขายท่ีลดลง 

 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : 
 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารในไตรมาส 4 ปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 34.76 ลา้นบาท 
ลดลง 18.43 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 34.65 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562 เน่ืองจากบริษทัมีการ
ควบคุมค่าใชจ่้ายในช่วงท่ีภาวะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน 
 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารส าหรับปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 152.02 ลา้นบาท 
ลดลง 16.55 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 9.82 เม่ือเทียบกบัปี 2562 เน่ืองจากรายการปรับปรุงทางบญัชีและจากการ
ควบคุมค่าใชจ่้ายในช่วงท่ีภาวะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน 
 
 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
     
 
         ___________________________________ 
     นายเถกิงพล  เหล่าพิสุทธ์ิ 
            ผูมี้อ  านาจลงนาม   
 


