
 

 

 

 

  

 
                                                                        วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564  

 

เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุด ณ 30 กนัยายน 2564 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

        

 บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) และบริษทัย่อย ขอน าส่งงบการเงิน
ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563 ซ่ึงผูส้อบบญัชีอนุญาตได้
สอบทานแลว้ พร้อมทั้งเรียนช้ีแจงผลการด าเนินงานสรุปดงัน้ี 

 ผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัมีก าไรสุทธิ 97.04 
ลา้นบาท โดยมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัจ านวน 93.72 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 44.53 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิด
เป็นร้อยละ 90.53 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 ซ่ึงมีก าไรสุทธิ 49.19 ลา้นบาท 

 รายได้ :  

บริษทัมีรายไดจ้ากการขายส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 จ านวน 1,254.47 ลา้นบาท
เพ่ิมข้ึน 380.02 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 43.46 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 เน่ืองจากยอดขายกลุ่ม
เคมีเคหะภณัฑ์มีอตัราการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยรายได้จากการขายในประเทศเติบโตจากช่องทาง
จ าหน่ายร้านคา้ปลีกดั้งเดิมมีรายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 77.97 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563  เน่ืองจากใน
ปี 2564 บริษทัไดป้รับระบบการกระจายสินคา้โดยไดเ้พ่ิมตวัแทนจ าหน่ายสินคา้มากข้ึนเพื่อให้สามารถกระจายสินคา้ได้
ครอบคลุมร้านคา้ทัว่ประเทศมากข้ึน อีกทั้งยงัมีการท ารายการส่งเสริมการขายดว้ยการท าโปรโมชัน่เพ่ือกระตุน้ยอดขาย
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากน้ีรายไดจ้ากการขายในช่องทาง
ออนไลน์เพ่ิมข้ึน 487.99% เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 เน่ืองจากมีการขยายช่องทางจ าหน่ายสินค้า
แพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย Facebook ของบริษทั รวมทั้งขายผ่านมาร์เก็ตเพลส อาทิ Shopee Lazada JD 
Central เพื่อใหส้อดรับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์มากข้ึน อีกทั้งรายไดจ้ากการขายในช่องทาง
ขายเคมีเกษตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.22 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 จากการเพ่ิมการกระจายสินคา้และเพ่ิมรายการ
ส่งเสริมการขายดว้ยการท าโปรโมชัน่ในสินคา้กลุ่มเคมีเกษตร ในส่วนรายไดจ้ากการขายตลาดส่งออกส าหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 56.93 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2563 โดยเพ่ิมข้ึนจากตลาดส่งออก
ออสเตรเลียท่ีมีรายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 145.13 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 จากการเพ่ิมข้ึนในสินคา้
กลุ่มสเปรยก์ าจดัปลวกและกลุ่มราดพ้ืนป้องกนัปลวก และตลาดส่งออก Consumer มีรายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
82.56 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 จากการเพ่ิมข้ึนในสินคา้กลุ่มสเปรยก์ าจดัปลวกและกลุ่มผลิตภณัฑดู์แลสตัว์
เล้ียง ส าหรับรายไดจ้ากการขายในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมมีอตัราการเติบโตเช่นเดียวกนั โดยแบ่งเป็นธุรกิจ
ถัว่ภายใตต้ราสินคา้ ‘มารูโจ’้ มีรายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.02 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2563 จากการปรับ



 

 

 

 

ระบบการกระจายสินคา้ในช่องทางร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ธุรกิจนมภายใตต้ราสินคา้ ‘ฮอกไกโด’ มีรายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 6.20 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563  เน่ืองจากในเดือน กรกฎาคม 2564 เร่ิมมีการน าสินคา้เขา้ไปจ าหน่าย
ในห้าง Villa Market Foodland Gourmet Market เพ่ือเพ่ิมช่องทางจดัจ าหน่ายสินคา้ให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคมากข้ึน และมีรายได้
จากการขายในธุรกิจเคร่ืองด่ืม เพ่ิมข้ึนจากท่ีบริษทัไดมี้การขยายธุรกิจในกลุ่มเคร่ืองด่ืม โดยไดผ้ลิตและจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
สมุนไพร ภายใตต้ราสินคา้ “ซุปเปอร์ไฟต”์ ในทุกช่องทางจดัจ าหน่ายทัว่ประเทศ 

 ต้นทุนขาย : 

 บริษทัมีตน้ทุนขายส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ลดลงจากร้อยละ 62.32 เป็นร้อยละ 
58.20 ของยอดขาย เน่ืองจากบริษทัมุ่งเนน้การขายสินคา้ในกลุ่มท่ีมีอตัราก าไรสูงและบริหารจดัการตน้ทุนการผลิตไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพมากข้ึน ประกอบกบัปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึนท าใหค้่าใชจ่้ายการผลิตต่อหน่วยลดลง 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่าย : 

 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 จ านวน 277.02 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึน 139.87 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 101.98 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 เน่ืองจากบริษทัไดมี้
การโฆษณาสินคา้ผ่านส่ือต่างๆมากข้ึนในทุกกลุ่มสินคา้ทั้งในช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ในตรา
สินคา้และการปรับโฉมสินคา้ รวมทั้งจดักิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อช่วยกระตุน้ยอดขายและ
ช่วยสร้างความแข็งแกร่งทางดา้นการขายพร้อมทั้งสนบัสนุนการขายให้กบับริษทั อาทิ ในกลุ่มเคมีเคหะภณัฑ ์มีแคมเปญ
การโปรโมทสินคา้ “เชนไดร้ท์ โฟม 2” จากหนังโฆษณาเร่ืองตายจริงลึกถึงแหล่ง แคมเปญการโปรโมทสินคา้ “ทีโพล ์
เพียว” จากหนงัโฆษณาเร่ืองร้ายต่อคราบแต่รักผิวคุณ และแคมเปญการโปรโมทสินคา้ “เชนไดร้ท์” จากหนงัโฆษณาเร่ือง
เชนไดร้ท ์ชนะขาดฉลาดสู ้และในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม บริษทัไดโ้ฆษณาถัว่‘มารูโจ’้ และนม‘ฮอกไกโด’ 
ผา่นทางช่องทางออนไลน์ และโปรโมทเคร่ืองด่ืมสมุนไพร “ซุปเปอร์ไฟต์” ผ่านหนงัโฆษณาเร่ืองพลิกชีวิตสู้ทุกไฟต ์เพื่อ
สร้างการรับรู้ในตราสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภค 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : 

 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 จ านวน 111.67 ลา้นบาท 
ลดลง 5.59 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.77 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 เน่ืองจากการควบคุมค่าใชจ่้าย
ในช่วงท่ีภาวะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน 

 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
   ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

   ___________________________________ 
   นายเถกิงพล  เหล่าพิสุทธ์ิ 

   ผูมี้อ านาจลงนาม 


