
 

 

 

 

  

 
                                                                        วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 
 
เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 4 ปี 2564 และผลการด าเนินงานส าหรับปี 2564 

ส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม 2564 
เรียน          กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
        
 บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) และบริษทัยอ่ย ขอน าส่งงบการเงิน
ส าหรับปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 ซ่ึงผูส้อบบัญชีอนุญาตได้
ตรวจสอบแลว้ พร้อมทั้งเรียนช้ีแจงผลการด าเนินงานสรุปดงัน้ี 
 ผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับไตรมาส 4 ปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีก าไรสุทธิ 
54.53 ลา้นบาท โดยมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัจ านวน 52.48 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 33.99 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 183.83 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 ซ่ึงมีก าไรสุทธิ 18.49 ลา้นบาท 
 ผลการด าเนินงานของบริษทัตามงบการเงินรวมส าหรับปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีผลก าไร
สุทธิ 151.57 ลา้นบาท โดยมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัจ านวน 146.20 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 78.52 ลา้นบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 116.02 เม่ือเทียบกบัปี 2563 ซ่ึงมีก าไรสุทธิ 67.68 ลา้นบาท 

 รายได้ :  

 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายในไตรมาส 4 ปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 571.99 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึน 150.57 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 35.73 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 เน่ืองจากการเพ่ิมการ
กระจายสินคา้ให้ครอบคลุมร้านคา้ทัว่ประเทศมากข้ึนและเพ่ิมรายการส่งเสริมการขายดว้ยการท าโปรโมชัน่เพื่อกระตุน้
ยอดขายอยา่งต่อเน่ือง 
 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายตามงบการเงินรวมส าหรับปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 1,826.46 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 530.59 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 40.95 เม่ือเทียบกบัปี 2563 เน่ืองจากยอดขายในกลุ่มผลิตภณัฑ์
เคมีเคหะภณัฑมี์อตัราการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งมีรายไดจ้ากการขายในธุรกิจเคร่ืองด่ืม เพ่ิมข้ึนจากท่ี
บริษทัไดมี้การขยายธุรกิจในกลุ่มเคร่ืองด่ืม โดยรายไดจ้ากการขายในประเทศเติบโตจากช่องทางจ าหน่ายร้านคา้ปลีกดั้งเดิม
มีรายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 66.04 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 เน่ืองจากในปี 2564 บริษทัไดเ้พ่ิม
ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้มากข้ึนเพ่ือใหส้ามารถกระจายสินคา้ไดค้รอบคลุมร้านคา้ทัว่ประเทศมากข้ึน อีกทั้งยงัมีการท ารายการ
ส่งเสริมการขายดว้ยการท าโปรโมชัน่อยา่งต่อเน่ืองเพื่อกระตุน้ยอดขาย และรายไดจ้ากการขายจากช่องทางจ าหน่ายธุรกิจคา้
ปลีกสมัยใหม่มีรายได้จากการขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.39 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 เน่ืองจาก การท า
โปรโมชัน่ในทุกกลุ่มสินคา้ และบริษทัยงัมีรายไดจ้ากการขายในช่องทางขายเคมีเกษตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 31.31 เม่ือเทียบกบั
ช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 จากการเพ่ิมการกระจายสินคา้และเพ่ิมรายการส่งเสริมการขายดว้ยการท าโปรโมชัน่ในสินคา้
กลุ่มเคมีเกษตร อีกทั้งบริษทัมีรายไดจ้ากการขายในช่องทางออนไลน์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1,528.74 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนั
ของปี 2563 เน่ืองจากมีการขยายช่องทางจ าหน่ายสินคา้แพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย Facebook ของบริษทั 



 

 

 

 

รวมทั้งขายผ่านมาร์เก็ตเพลส อาทิ Shopee Lazada JD Central เพ่ือให้สอดรับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากข้ึน ในส่วนรายไดจ้ากการขายตลาดส่งออกส าหรับปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมี
รายไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 31.26 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2563 โดยเพ่ิมข้ึนจากตลาดส่งออกออสเตรเลียท่ีมีรายไดจ้ากการ
ขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 46.16 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 จากการเพ่ิมข้ึนในสินคา้กลุ่มสเปรยก์ าจดัปลวกและกลุ่ม
ราดพ้ืนป้องกนัปลวก และตลาดส่งออก Consumer มีรายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 74.38 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนั
ของปี 2563 จากการเพ่ิมข้ึนในสินคา้กลุ่มสเปรยก์ าจดัปลวกและกลุ่มผลิตภณัฑดู์แลสัตวเ์ล้ียง ส าหรับรายไดจ้ากการขายใน
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมมีอตัราการเติบโตเช่นเดียวกนั โดยแบ่งเป็นธุรกิจถัว่ภายใตต้ราสินคา้ ‘มารูโจ’้ มี
รายได้จากการขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 29.23 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกนัของปี 2563 จากการปรับระบบการกระจายสินคา้ใน
ช่องทางร้านคา้ปลีกดั้งเดิมและการออกสินคา้ใหม่ “มารูโจ ้รสสไปซ่ีแซลมอน” ส าหรับธุรกิจนมภายใตต้ราสินคา้ ‘ฮอกไก
โด’ มีรายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.72 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563  เน่ืองจากมีการน าสินคา้เขา้ไป
จ าหน่ายในห้าง Villa Market , Foodland , Gourmet Market เพ่ือเพ่ิมช่องทางจดัจ าหน่ายสินคา้ให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคมากข้ึน 
และในปี 2564 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายในธุรกิจเคร่ืองด่ืมเพ่ิมข้ึน จากท่ีบริษทัไดมี้การขยายธุรกิจในกลุ่มเคร่ืองด่ืม โดย
ไดผ้ลิตและจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมสมุนไพร ภายใตต้ราสินคา้ “ซุปเปอร์ไฟต”์ ในทุกช่องทางจดัจ าหน่ายทัว่ประเทศ 

 ต้นทุนขาย : 

 บริษทัมีตน้ทุนขายในไตรมาส 4 ปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 54.21 เป็นร้อยละ 
61.13 ของยอดขาย เน่ืองจากตน้ทุนวตัถุดิบและบรรจุภณัฑมี์การปรับราคาเพ่ิมข้ึน และราคาน ้ ามนัดิบซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัใน
การผลิตปรับตวัสูงข้ึนตามราคาตลาดโลก อีกทั้งค่าขนส่งสินคา้ท่ีปรับเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากสถานการณ์โควดิ-19 (COVID-19) ท่ี
ส่งผลกระทบต่อระบบขนส่ง 
 บริษทัมีตน้ทุนขายตามงบการเงินรวมส าหรับปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ลดลงจากร้อยละ 59.68 
เป็นร้อยละ 59.12 ของยอดขาย เน่ืองจากบริษทัมุ่งเนน้การขายสินคา้ในกลุ่มท่ีมีอตัราก าไรสูงและบริหารจดัการตน้ทุนการ
ผลิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ประกอบกบัปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึนท าให้ค่าใชจ่้ายการผลิตต่อหน่วยลดลงจึง
สามารถชดเชยราคาตน้ทุนวตัถุดิบและบรรจุภณัฑท่ี์มีการปรับเพ่ิมข้ึนได ้ 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่าย : 

 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่ายในไตรมาส 4 ปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน
102.67 ลา้นบาท ลดลง 26.61 ลา้นบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 20.79 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 เน่ืองจาก
การปรับแผนการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ใหส้อดคลง้กบัการท ากิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
  บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่ายส าหรับปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 379.69 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 113.25 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 42.50 เม่ือเทียบกบัปี 2563 เน่ืองจากบริษทัไดมี้การโฆษณา
สินคา้ผ่านส่ือต่างๆมากข้ึนทั้งในกลุ่มเคมีเคหะภณัฑ์และในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม รวมทั้งจดักิจกรรม
ทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อช่วยกระตุน้ยอดขายและช่วยสนบัสนุนการขายให้กบับริษทัอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดทั้งปี 2564 อาทิ ในกลุ่มเคมีเคหะภณัฑ ์มีแคมเปญการโปรโมทสินคา้ “ทีโพล ์เพียว” จากหนงัโฆษณาเร่ืองร้ายต่อ
คราบแต่รักผิวคุณ และแคมเปญการโปรโมทสินคา้ “เชนไดร้ท์” จากหนงัโฆษณาเร่ืองเชนไดร้ท์ ชนะขาดฉลาดสู้ โดยใช้
โฆษณาและพรีเซ็นเตอร์เพื่อสร้างการรับรู้ในตราสินคา้และการปรับโฉมสินคา้ ส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและ
เคร่ืองด่ืม บริษทัไดโ้ฆษณาถัว่‘มารูโจ’้ และนม‘ฮอกไกโด’ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ และจากท่ีบริษทัไดมี้การขยายธุรกิจ



 

 

 

 

ในกลุ่มเคร่ืองด่ืม บริษทัไดโ้ปรโมทเคร่ืองด่ืมสมุนไพร “ซุปเปอร์ไฟต”์ ผ่านหนงัโฆษณาเร่ืองพลิกชีวิตสู้ทุกไฟต ์เพื่อสร้าง
การรับรู้ในตราสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคและเพ่ือช่วยสนบัสุนทางดา้นการขาย 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : 

 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารในไตรมาส 4 ปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 47.56 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึน 12.80 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 37.00 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 เน่ืองจากการขยายธุรกิจ
ไปในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารส าหรับปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 159.23 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึน 7.21 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 4.74 เม่ือเทียบกบัปี 2563 เน่ืองจากการเพ่ิมพนกังานขายเพื่อให้ครอบคลุม
ร้านคา้ใหม้ากข้ึน และจากจ านวนพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการขยายของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 
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