วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
เรื่ อง
เรี ยน

คาอธิบายและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานสาหรับงวดสามเดือน สิ้นสุ ด ณ 31 มีนาคม 2564
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั เชอร์ วูด้ คอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) และบริ ษทั ย่อย ขอนาส่ งงบการเงิน
สาหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 ซึ่ งผูส้ อบบัญชีอนุ ญาตได้
สอบทานแล้ว พร้อมทั้งเรี ยนชี้แจงผลการดาเนินงานสรุ ปดังนี้
ผลการดาเนินงานของบริ ษทั สาหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีผลกาไรสุ ทธิ 12.68 ล้าน
บาท โดยมีกาไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จานวน 10.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.15 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ น
ร้อยละ 193.61 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมีกาไรสุ ทธิ 3.69 ล้านบาท
รายได้ :
บริ ษทั มี รายได้จากการขายสาหรั บงวดสามเดื อน สิ้ นสุ ด ณ วัน ที่ 31 มี นาคม 2564 จานวน 308.41 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 142.38 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 85.75 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 เนื่ องจากในปี 2563
การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและได้ส่งผลกระทบต่อทุก
ภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งความต้องการในการใช้สินค้าเคมีภณ
ั ฑ์ที่ใช้ในบ้านเรื อนลดลง โดยประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมไป
กักตุนสิ นค้าอุปโภคและบริ โภคที่มีความจาเป็ นในการดาเนินชีวิตประจาวันทดแทน ประกอบกับการบริ โภคภาคครัวเรื อนที่
อ่อนตัวลงจากความกังวลเกี่ยวกับโรคระบาด ซึ่งได้สร้างความท้าทายในการจาหน่ายสิ นค้าของบริ ษทั ในปี 2564 บริ ษทั จึง
ได้จดั กิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่ งเสริ มการขายเพิ่มขึ้น รวมทั้งโฆษณาสิ นค้าผ่านสื่ อต่างๆเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยสร้าง
ความแข็งแกร่ งทางด้านการขาย และยังเพิ่มการกระจายสิ นค้าให้ ครอบคลุมร้านค้าให้มากขึ้น ทาให้ บริ ษ ัท สามารถลด
ผลกระทบจากการอุปโภคและบริ โภคสิ นค้าที่ลดลงและจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้ขยายธุรกิจใน
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม โดยได้ผลิตและจัดจาหน่ายเครื่ องดื่มสมุนไพร ภายใต้ตราสิ นค้า “ซุปเปอร์ ไฟต์” ใน
ทุกช่องทางจัดจาหน่ายทัว่ ประเทศ และบริ ษทั ยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้สามารถ
ผลิตสิ นค้าได้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
ต้ นทุนขาย :
บริ ษทั มีตน้ ทุนขายสาหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ลดลงจากร้อยละ 70.15 เป็ นร้อยละ
58.22 ของยอดขาย เนื่ องจากราคาวัตถุดิบสารกาจัดแมลงและราคาสารเคมียาฆ่าแมลงมีการปรับราคาลดลง ประกอบกับ
ปริ มาณการผลิตที่เพิ่มสู งขึ้นจึงทาให้ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ต่อหน่วยลดลง

ค่าใช้ จ่ายในการขายและจัดจาหน่ าย :
บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่ ายสาหรับงวดสามเดื อน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 มี นาคม 2564 จานวน
83.32 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ น 58.52 ล้านบาทหรื อ เพิ่ ม ขึ้ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 235.90 เมื่ อ เที ย บกับ ช่ วงเวลาเดี ย วกัน ของปี 2563
เนื่องจากบริ ษทั ได้จดั กิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่ งเสริ มการขายเพิ่มขึ้น รวมทั้งโฆษณาสิ นค้าผ่านสื่ อต่างๆเพิ่มขึ้น
เพื่อรักษาฐานลูกค้า และช่วยสร้างความแข็งแกร่ งทางด้านการขายพร้อมทั้งสนับสนุนการขายให้กบั บริ ษทั
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร :
บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารสาหรับงวดสามเดือน สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จานวน 25.62 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 9.35 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 57.45 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 เนื่องจากการเพิ่มพนักงาน
ขายเพื่อให้ครอบคลุมร้านค้าให้มากขึ้น และจากจานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายของธุรกิจ รวมทั้งจากรายการ
ปรับปรุ งทางบัญชี

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
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