
 

 

 

 

  

 
                                                                        วนัท่ี 9 สิงหาคม 2565 
 
เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุด ณ 30 มิถุนายน 2565 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
        
 บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) และบริษทัย่อย ขอน าส่งงบการเงิน
ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2564 ซ่ึงผูส้อบบญัชีอนุญาตได้
สอบทานแลว้ พร้อมทั้งเรียนช้ีแจงผลการด าเนินงานสรุปดงัน้ี 

 ผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีก าไรสุทธิ 30.05 
ลา้นบาท โดยมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัจ านวน 26.15 ลา้นบาท ลดลง 34.14 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 56.62 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2564 ซ่ึงมีก าไรสุทธิ 60.28 ลา้นบาท 
 

ผลการด าเนินงานของบริษัท 

 รายได้ : 
 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 จ านวน 850.40 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึน 55.73 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 7.01 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2564 เน่ืองจากในกลุ่มธุรกิจเคมี
เคหะภณัฑ ์บริษทัมีผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีช่วยเพ่ิมการกระจายสินคา้ในทุกช่องทางจดัจ าหน่ายให้ครอบคลุมร้านคา้ทัว่ประเทศ
มากยิ่งข้ึน ทั้งยงัเพ่ิมรายการส่งเสริมการขายด้วยการท าโปรโมชั่นในทุกกลุ่มสินคา้ โดยเลือกช่องทางจัดจ าหน่ายและ
โปรโมชั่นให้สอดคลอ้งกบัแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ์ของบริษทั และบริษทัยงัคงเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นการจัดเรียงและการ
มองเห็นสินคา้ในทุกช่องทางอย่างต่อเน่ือง อีกทั้ งยงัคงมุ่งเน้นการขายสินคา้ผ่านช่องทางจดัจ าหน่ายในแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ นอกจากน้ีบริษทัมีการเติบโตของรายไดจ้ากการขายสินคา้ในกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมจากการท่ีบริษทัได้
ขยายของธุรกิจเขา้ไปในกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมโดยได้เพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่และเพ่ิมการกระจายสินคา้มากข้ึน
เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมยงัสามารถเติบโตไดอี้กมาก 

ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายจากยอดขายในกลุ่มผลิตภณัฑ์
เคมีเคหะภณัฑท่ี์มีอตัราการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งมีรายไดจ้ากการขยายในธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม
เพ่ิมข้ึน โดยรายไดจ้ากการขายในประเทศเติบโตจากช่องทางจ าหน่ายธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ท่ีมีรายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 20.07 จากการเพ่ิมการจดัเรียงและการมองเห็นสินคา้รวมทั้งการท าโปรโมชัน่เพ่ือกระตุน้ยอดขายในทุกกลุ่มสินคา้ 
และยงัสามารถน าสินคา้ในกลุ่มสเปรยก์ าจดัแมลงบินเขา้จ าหน่ายใน 7-Eleven ได ้อีกทั้งมีผลิตภณัฑใ์หม่ เชนไดรท ์เพาเวอร์ 
แทร็ป, ทีโพล ์เพียว ขนาด 330 มล. และ ทีโพล ์ดิชซุปเปอร์ เลมอน เพื่อช่วยเพ่ิมการกระจายสินคา้ให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้มาก
ข้ึน ส าหรับช่องทางขายอุตสาหกรรมมียอดขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.72 จากการเพ่ิมข้ึนในสินคา้กลุ่มราดพ้ืนป้องกนัปลวกและ
สินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑท์ าความสะอาดในอุตสาหกรรม ช่องทางขายเคมีเกษตรมียอดขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 123.51 จากการเพ่ิม
รายการส่งเสริมการขายในสินคา้กลุ่มเคมีเกษตรและจากสินคา้ในกลุ่มปุ๋ย บริษทัมีรายไดจ้ากการขายในช่องทางออนไลน์
เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 399.69 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2564 เน่ืองจากมีการขยายช่องทางจ าหน่ายสินคา้แพลตฟอร์ม



 

 

 

 

ออนไลน์มากข้ึน ในส่วนรายไดจ้ากการขายตลาดส่งออกส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมี
รายได้จากการขายเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2564 โดยเพ่ิมข้ึนจากตลาดส่งออกออสเตรเลียท่ีมีรายไดจ้ากการขาย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.85 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2564 จากการเพ่ิมข้ึนในสินคา้กลุ่มสเปรยก์ าจดัปลวกและกลุ่มราด
พ้ืนป้องกนัปลวก และตลาดส่งออกอุตสาหกรรมมียอดขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.15 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2564 
จากการเพ่ิมข้ึนของสินคา้กลุ่มราดพ้ืนป้องกนัปลวก ส าหรับรายไดจ้ากการขายในกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมมีอตัราการ
เติบโตเช่นเดียวกนั โดยแบ่งเป็นธุรกิจถัว่ภายใตต้ราสินคา้ ‘มารูโจ’้ มีรายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.29 เม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปี 2564 จากการท่ีสามารถน าสินคา้ มารูโจ-้ถัว่อบเกลือกลบัเขา้ไปจ าหน่ายไดใ้น 7-Eleven และในช่องทาง
ตวัแทนจ าหน่ายต่างจงัหวดัมีการท าบรรจุภณัฑ์ในรูปแบบสายแขวนท าให้สามารถกระจายสินคา้ไดม้ากข้ึน ส าหรับธุรกิจ
นมภายใตต้ราสินคา้ ‘ฮอกไกโด’ มีรายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.24 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2564 
เน่ืองจากมีการน าสินคา้เขา้ไปจ าหน่ายในห้าง Villa Market , Foodland , Gourmet Market และ Tops  เพ่ือเพ่ิมช่องทางจดั
จ าหน่ายสินคา้ให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคมากข้ึนและยงัสามารถน าผลิตภณัฑใ์หม่เขา้จ าหน่ายใน 7-Eleven ได ้และส าหรับธุรกิจ
เคร่ืองด่ืม ภายใตต้ราสินคา้ “ซุปเปอร์ไฟต์” มีรายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 74.52 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2564 
เน่ืองจากการขยายตลาดและจากรายการโปรโมชัน่เพ่ือแนะน าสินคา้เพ่ือสร้างการรับรู้ในตราสินคา้ (Brand Awareness)ใน
ทุกช่องทางจดัจ าหน่ายทัว่ประเทศ 
 

ต้นทุนขาย : 
บริษทัมีตน้ทุนขายส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 57.85 เป็นร้อยละ 

65.48 ของยอดขาย เน่ืองจากตน้ทุนวตัถุดิบและบรรจุภณัฑมี์การปรับราคาเพ่ิมข้ึน และราคาน ้ ามนัดิบซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัใน
การผลิตปรับตวัสูงข้ึนตามราคาตลาดโลก อีกทั้งค่าขนส่งสินคา้ท่ีปรับเพ่ิมข้ึนตามราคาน ้ ามนั อยา่งไรก็ตามทางบริษทัไดมี้
การปรับราคาขายสินคา้โดยอา้งอิงจากราคาตลาดและจากคู่แข่งท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนัเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัตน้ทุน
วตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่าย : 
 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่ายส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 จ านวน 
156.45 ลา้นบาท ลดลง 28.77 ลา้นบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 15.53 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2564 เน่ืองจาก
การควบคุมค่าใช้จ่ายโดยการปรับแผนการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้สอดคลอ้งกับการท ากิจกรรมทางการตลาดและ
กิจกรรมส่งเสริมการขายโดยเนน้การท ากิจกรรมท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดต้รงกลุ่มลูกคา้มากข้ึน 
 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : 
 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 จ านวน 89.03 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึน 27.88 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 45.60 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2564 เน่ืองจากค่าใชจ่้ายท่ี
เพ่ิมข้ึนจากรายการปรับปรุงทางบญัชีและค่าใชจ่้ายจากการขยายของธุรกิจในกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ฐานะการเงนิของบริษัท 

 สินทรัพย์ : 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีสินทรัพยร์วมเท่ากบั 1,385.34 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 167.52 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 13.76 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยหลกัเพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยห์มุนเวียนเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของ
รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากเงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 
 

 หนีสิ้น : 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีหน้ีสินรวมเท่ากบั 603.43 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 99.46 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิด
เป็นร้อยละ 19.74 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยหลกัเพ่ิมข้ึนจากหน้ีสินหมุนเวียนเน่ืองจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั
การเงินและจากการเพ่ิมข้ึนของรายการเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น : 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ 781.92 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 68.06 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน
คิดเป็นร้อยละ 9.53 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยหลกัเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมทุน 
 
 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
       
 
 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 
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