วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เรื่ อง
เรี ยน

คาอธิบายและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานสาหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2563
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั เชอร์ วดู ้ คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) และบริ ษทั ย่อย ขอนาส่ งงบการเงิ น
สาหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2562 ซึ่ งผูส้ อบบัญชีอนุญาตได้
สอบทานแล้ว พร้อมทั้งเรี ยนชี้แจงผลการดาเนินงานสรุ ปดังนี้
ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั สาหรับ งวดสามเดื อน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีผลกาไรสุ ทธิ 4.03 ล้าน
บาท โดยมีกาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จานวน 4.01 ล้านบาท ลดลง 34.16 ล้านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้อย
ละ 89.49 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ซึ่งมีกาไรสุทธิ 38.17 ล้านบาท
รายได้ :
บริ ษทั มีรายได้จากการขายสาหรับงวดสามเดื อน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จานวน 166.04 ล้านบาท
ลดลง 171.57 ล้านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 50.82 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 เนื่ องจากการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจจากการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ งนาไปสู่ การปิ ดเมืองในหลายพื้นที่และได้ส่งผล
กระทบต่อทุกภาคอุตสาหกรรมรวมถึงผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั เช่นกัน อีกทั้งความต้องการในการใช้สินค้าเคมีภณ
ั ฑ์ที่
ใช้ในบ้านเรื อน ในอุตสาหกรรมและเคมีเกษตรก็ลดลง โดยประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมไปกักตุนสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค
ที่ มีความจาเป็ นในการดาเนิ นชี วิตประจาวัน ทดแทน ประกอบกับการบริ โภคภาคครัวเรื อนที่ อ่อนตัวลงจากความกังวล
เกี่ ย วกับ โรคระบาด อย่า งไรก็ ต ามบริ ษ ัท ได้ติ ด ตามสถานการณ์ อ ย่า งใกล้ชิ ด และได้มี การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ “ที โ พล์
แอลกอฮอล์เจลและที โพล์แอลกอฮออล์สเปรย์” ซึ่ งเป็ นผลิ ตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทาความสะอาดเพื่อให้ตอบรับกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสและช่วยสนับสนุนการขายของบริ ษทั และบริ ษทั ได้
เพิ่มกิจกรรมส่งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด รวมทั้งสื่ อต่างๆ อาทิ การโปรโมทสิ นค้า “ทีโพล์พาวเวอร์ คลีน และ
ทีโพล์อลั ตร้าเพียว” ผ่านสื่ อออนไลน์ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังคงมุ่งเน้นการเติบโตของรายได้จากการขายสาหรับยอดขายใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นและจากบริ ษทั ย่อยอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายให้กบั บริ ษทั ต่อไป
ต้ นทุนขาย :
บริ ษทั มีตน้ ทุนขายสาหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 65.62 เป็ นร้อยละ
69.90 ของยอดขาย เนื่องจากราคาวัตถุดิบและบรรจุภณั ฑ์ที่นาเข้าจากต่างประเทศมีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น และจากที่บริ ษทั
ยังคงรักษาบุคลากรในการผลิตที่สาคัญไว้แม้จะเจอสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่
ส่งผลกระทบต่อยอดขายทาให้มีปริ มาณการผลิตที่ลดลง

ค่ าใช้ จ่ายในการขายและจัดจาหน่ าย :
บริ ษทั มี ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่ ายสาหรั บงวดสามเดื อน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 มี นาคม 2563 จานวน
24.81 ล้านบาท ลดลง 6.61 ล้านบาทหรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 21.04 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 เนื่ องจากการ
ปรับแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร :
บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารสาหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จานวน 16.29 ล้านบาท
ลดลง 20.17 ล้านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 55.32 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 เนื่ องจากรายการปรับปรุ ง
ทางบัญชีและจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
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