
 

 

 

 

  

 
                                                                        วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 
 
เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุด ณ 31 มีนาคม 2565 
เรียน         กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
        
 บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) และบริษทัยอ่ย ขอน าส่งงบการเงิน
ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2564 ซ่ึงผูส้อบบญัชีอนุญาตได้
สอบทานแลว้ พร้อมทั้งเรียนช้ีแจงผลการด าเนินงานสรุปดงัน้ี 
 ผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีผลก าไรสุทธิ 15.75 ลา้น
บาท โดยมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัจ านวน 13.83 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2.99 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็น
ร้อยละ 27.62 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2564 ซ่ึงมีก าไรสุทธิ 10.84 ลา้นบาท 
 

ผลการด าเนินงานของบริษัท 

 รายได้ : 
 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จ านวน 355.62 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึน 47.20 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 15.31 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2564 เน่ืองจากบริษทัมีกลยทุธ์
ในการเพ่ิมการกระจายสินคา้ในทุกช่องทางจดัจ าหน่ายใหค้รอบคลุมร้านคา้ทัว่ประเทศมากยิ่งข้ึน อาทิ การเพ่ิมการกระจาย
สินคา้ในช่องทาง ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม, หา้งโมเดิร์นเทรดต่างๆ และแพลตฟอร์มออนไลน์หลายช่องทาง โดยเลือกช่องทางจดั
จ าหน่ายให้สอดคลอ้งกบัแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑข์องบริษทั รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นการจดัเรียงและการมองเห็นสินคา้
ในทุกช่องทาง อีกทั้งยงัมีสินคา้ใหม่ในกลุ่มออแกนิคส าหรับกลุ่มผลิตภณัฑดู์แลสตัวเ์ล้ียงภายใตต้ราสินคา้ “เชนการ์ด” เพื่อ
เพ่ิมฐานลูกคา้ในกลุ่มพรีเม่ียม และเพ่ิมสินคา้ใหม่ในกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมอยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย นอกจากน้ี บริษทั
ยงัคงมุ่งเนน้การเติบโตของรายไดจ้ากการขายในกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืมมีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ยงัสามารถเติบโตไดอี้กมาก ซ่ึงในปัจจุบนัสินคา้ในทุกกลุ่มสินคา้ของบริษทัไดรั้บกระแส
ตอบรับท่ีดีจากลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายจากยอดขายในกลุ่มผลิตภณัฑ์
เคมีเคหะภณัฑท่ี์มีอตัราการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งมีรายไดจ้ากการขยายในธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม
เพ่ิมข้ึน โดยรายไดจ้ากการขายในประเทศเติบโตจากช่องทางจ าหน่ายธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ท่ีมีรายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 36.28 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2564 เน่ืองจากการเพ่ิมการกระจายสินคา้ให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดม้ากข้ึน
เพ่ิมการจดัเรียงและการมองเห็นสินคา้และการท าโปรโมชัน่เพื่อกระตุน้ยอดขายในทุกกลุ่มสินคา้ ช่องทางจ าหน่ายร้านคา้
ปลีกดั้งเดิมมีรายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.25 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2564 เน่ืองจากในปี 2565 บริษทัได้
เพ่ิมตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ให้มากข้ึนเพ่ือให้สามารถกระจายสินคา้ไดค้รอบคลุมร้านคา้ทัว่ประเทศมากข้ึน และมีการเพ่ิม
การจดัเรียงและการมองเห็นสินคา้รวมทั้งท ารายการส่งเสริมการขายดว้ยการท าโปรโมชัน่อยา่งต่อเน่ืองเพื่อกระตุน้ยอดขาย 
และบริษทัยงัมีรายไดจ้ากการขายในช่องทางขายเคมีเกษตรเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 96.67 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 

https://www.google.com/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjW_5DridL3AhVG7XMBHfLXCGgQkeECKAB6BAgBEDc


 

 

 

 

2564 จากการเพ่ิมการกระจายสินคา้และเพ่ิมรายการส่งเสริมการขายดว้ยการท าโปรโมชัน่ในสินคา้กลุ่มเคมีเกษตร อีกทั้ง
บริษทัมีรายไดจ้ากการขายในช่องทางออนไลน์เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 527.67 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2564 เน่ืองจาก
มีการขยายช่องทางจ าหน่ายสินคา้แพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย Facebook ของบริษทัและขายผ่านมาร์เก็ต
เพลส อาทิ Shopee Lazada JD Central เพ่ือให้สอดรับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์มากข้ึน ใน
ส่วนรายไดจ้ากการขายตลาดส่งออกส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัมีรายได้จากการขาย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 41.04 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2564 โดยเพ่ิมข้ึนจากตลาดส่งออกออสเตรเลียท่ีมีรายไดจ้ากการขาย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 152.16 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2564 จากการเพ่ิมข้ึนในสินคา้กลุ่มสเปรยก์ าจดัปลวกและกลุ่ม
ราดพ้ืนป้องกนัปลวก และตลาดส่งออกอุตสาหกรรมมียอดขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 150.29 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 
2564 จากการเพ่ิมข้ึนของสินคา้กลุ่มราดพ้ืนป้องกนัปลวก ส าหรับรายได้จากการขายในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและ
เคร่ืองด่ืมมีอตัราการเติบโตเช่นเดียวกนั โดยแบ่งเป็นธุรกิจถัว่ภายใตต้ราสินคา้ ‘มารูโจ’้ มีรายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
10.21 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2564 จากการปรับระบบการกระจายสินคา้ในช่องทางร้านคา้ปลีกดั้งเดิมและจาก
สินคา้ใหม่ ส าหรับธุรกิจนมภายใตต้ราสินคา้ ‘ฮอกไกโด’ มีรายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 34.26 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลา
เดียวกนัของปี 2564 เน่ืองจากมีการน าสินคา้เขา้ไปจ าหน่ายในห้าง Villa Market , Foodland , Gourmet Market และ Tops  
เพ่ือเพ่ิมช่องทางจดัจ าหน่ายสินคา้ใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคมากข้ึน และส าหรับธุรกิจเคร่ืองด่ืม ภายใตต้ราสินคา้ “ซุปเปอร์ไฟต์” มี
รายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 313.23 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2564 เน่ืองจากการขยายตลาดและเพ่ิมการกระจาย
สินคา้ในทุกช่องทางจดัจ าหน่ายทัว่ประเทศ 

 

ต้นทุนขาย : 
บริษทัมีตน้ทุนขายส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 58.22 เป็นร้อยละ 

65.89 ของยอดขาย เน่ืองจากตน้ทุนวตัถุดิบและบรรจุภณัฑมี์การปรับราคาเพ่ิมข้ึน และราคาน ้ ามนัดิบซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัใน
การผลิตปรับตวัสูงข้ึนตามราคาตลาดโลก อีกทั้งค่าขนส่งสินคา้ท่ีปรับเพ่ิมข้ึนตามราคาน ้ ามนั อยา่งไรก็ตามทางบริษทัไดมี้
การปรับราคาขายสินคา้โดยอา้งอิงจากราคาตลาดและจากคู่แข่งท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนัเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัตน้ทุน
วตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งยงัเพ่ิมปริมาณการผลิตสินคา้จึงท าให้ค่าใชจ่้ายการผลิตคงท่ีต่อหน่วยลดลงเพื่อชดเชยราคาตน้ทุน
วตัถุดิบและบรรจุภณัฑท่ี์มีการปรับเพ่ิมสูงข้ึนได ้
 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่าย : 
 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่ายส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จ านวน 
57.71 ลา้นบาท ลดลง 25.62 ลา้นบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 30.75 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2564 เน่ืองจาก
การควบคุมค่าใชจ่้ายอย่างมีประสิทธิภาพโดยการปรับแผนการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้สอดคลอ้งกบัการท ากิจกรรม
ทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยเนน้การท ากิจกรรมท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดต้รงกลุ่มลูกคา้มากข้ึน 
 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : 
 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จ านวน 39.69 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึน 14.07 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 54.90 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2564 เน่ืองจากการเพ่ิม
พนกังานขายเพื่อให้ครอบคลุมร้านคา้ให้มากข้ึน และจากจ านวนพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการขยายของธุรกิจในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 



 

 

 

 

ฐานะการเงนิของบริษัท 

 สินทรัพย์ : 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัมีสินทรัพยร์วมเท่ากบั 1,293.06 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 75.25 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน
คิดเป็นร้อยละ 6.18 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยหลกัเพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยห์มุนเวียนเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของรายการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากรายการเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ส าหรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญั (SWC-W1) 
 

 หนีสิ้น : 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัมีหน้ีสินรวมเท่ากบั 451.46 ลา้นบาท ลดลง 52.51 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 10.42 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยหลกัลดลงจากหน้ีสินหมุนเวียนเน่ืองจากการลดลงของรายการเจา้หน้ีการคา้
และเจา้หน้ีอ่ืน และลดลงจากหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น : 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ 841.60 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 127.75 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน
คิดเป็นร้อยละ 17.90 จากวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดบหลกัเพ่ิมข้ึนจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นส าหรับการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิทท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (SWC-W1) ซ่ึงมีก าหนดใชสิ้ทธิในวนัท่ี 8 เมษายน 2565 
 
 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
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