วันที่ 13 พฤษภาคม 2565
เรื่ อง
เรี ยน

คาอธิบายและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานสาหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2565
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 2565 เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2564 ซึ่ งผูส้ อบบัญชีอนุญาตได้
สอบทานแล้ว พร้อมทั้งเรี ยนชี้แจงผลการดาเนินงานสรุ ปดังนี้
ผลการดาเนินงานของบริ ษทั สาหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีผลกาไรสุ ทธิ 15.75 ล้าน
บาท โดยมีกาไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จานวน 13.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.99 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ น
ร้อยละ 27.62 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมีกาไรสุทธิ 10.84 ล้านบาท
ผลการดาเนินงานของบริษัท
รายได้ :
บริ ษทั มีรายได้จากการขายสาหรับงวดสามเดื อน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จานวน 355.62 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 47.20 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 15.31 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 เนื่องจากบริ ษทั มีกลยุทธ์
ในการเพิ่มการกระจายสิ นค้าในทุกช่องทางจัดจาหน่ายให้ครอบคลุมร้านค้าทัว่ ประเทศมากยิ่งขึ้น อาทิ การเพิ่มการกระจาย
สิ นค้าในช่องทาง ร้านค้าปลีกดั้งเดิม, ห้างโมเดิร์นเทรดต่างๆ และแพลตฟอร์มออนไลน์หลายช่องทาง โดยเลือกช่องทางจัด
จาหน่ายให้สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั รวมทั้งเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดเรี ยงและการมองเห็นสิ นค้า
ในทุกช่องทาง อีกทั้งยังมีสินค้าใหม่ในกลุ่มออแกนิคสาหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสิ นค้า “เชนการ์ ด” เพื่อ
เพิ่มฐานลูกค้าในกลุ่มพรี เมี่ยม และเพิ่มสิ นค้าใหม่ในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มอย่างต่อเนื่ องอีกด้วย นอกจากนี้ บริ ษทั
ยังคงมุ่งเน้นการเติบโตของรายได้จากการขายในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มมากยิ่งขึ้น เนื่ องจากกลุ่มธุรกิจอาหารและ
เครื่ องดื่มมีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ยงั สามารถเติบโตได้อีกมาก ซึ่งในปั จจุบนั สิ นค้าในทุกกลุ่มสิ นค้าของบริ ษทั ได้รับกระแส
ตอบรับที่ดีจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
สาหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริ ษทั มีรายได้จากการขายจากยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์
เคมีเคหะภัณฑ์ที่มีอตั ราการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งมีรายได้จากการขยายในธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
เพิ่มขึ้น โดยรายได้จากการขายในประเทศเติบโตจากช่องทางจาหน่ายธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 36.28 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดี ยวกันของปี 2564 เนื่ องจากการเพิ่มการกระจายสิ นค้าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น
เพิม่ การจัดเรี ยงและการมองเห็นสิ นค้าและการทาโปรโมชัน่ เพื่อกระตุน้ ยอดขายในทุกกลุ่มสิ นค้า ช่องทางจาหน่ายร้านค้า
ปลีกดั้งเดิมมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.25 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 เนื่องจากในปี 2565 บริ ษทั ได้
เพิ่มตัวแทนจาหน่ ายสิ นค้าให้มากขึ้นเพื่อให้สามารถกระจายสิ นค้าได้ครอบคลุมร้านค้าทัว่ ประเทศมากขึ้น และมีการเพิ่ม
การจัดเรี ยงและการมองเห็นสิ นค้ารวมทั้งทารายการส่งเสริ มการขายด้วยการทาโปรโมชัน่ อย่างต่อเนื่ องเพื่อกระตุน้ ยอดขาย
และบริ ษทั ยังมีรายได้จากการขายในช่องทางขายเคมีเกษตรเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 96.67 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดี ยวกันของปี

2564 จากการเพิ่มการกระจายสิ นค้าและเพิ่มรายการส่ งเสริ มการขายด้วยการทาโปรโมชัน่ ในสิ นค้ากลุ่มเคมีเกษตร อีกทั้ง
บริ ษทั มีรายได้จากการขายในช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 527.67 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 เนื่องจาก
มีการขยายช่องทางจาหน่ ายสิ นค้าแพลตฟอร์ มออนไลน์ผ่านทางโซเชี ยลมีเดีย Facebook ของบริ ษทั และขายผ่านมาร์ เก็ต
เพลส อาทิ Shopee Lazada JD Central เพื่อให้สอดรับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ใน
ส่ วนรายได้จากการขายตลาดส่ งออกสาหรับงวดสามเดื อน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริ ษทั มีรายได้จากการขาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.04 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 โดยเพิ่มขึ้นจากตลาดส่ งออกออสเตรเลียที่ มีรายได้จากการขาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 152.16 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 จากการเพิ่มขึ้นในสิ นค้ากลุ่มสเปรย์กาจัดปลวกและกลุ่ม
ราดพื้นป้ องกันปลวก และตลาดส่ งออกอุตสาหกรรมมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 150.29 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี
2564 จากการเพิ่มขึ้นของสิ นค้ากลุ่มราดพื้นป้ องกันปลวก สาหรั บรายได้จากการขายในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่ องดื่มมีอตั ราการเติบโตเช่นเดียวกัน โดยแบ่งเป็ นธุรกิจถัว่ ภายใต้ตราสิ นค้า ‘มารู โจ้’ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ
10.21 เมื่อเที ยบกับช่ วงเดี ยวกันของปี 2564 จากการปรั บระบบการกระจายสิ นค้าในช่องทางร้านค้าปลี กดั้งเดิ มและจาก
สิ นค้าใหม่ สาหรับธุรกิจนมภายใต้ตราสิ นค้า ‘ฮอกไกโด’ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.26 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2564 เนื่ องจากมีการนาสิ นค้าเข้าไปจาหน่ายในห้าง Villa Market , Foodland , Gourmet Market และ Tops
เพื่อเพิ่มช่องทางจัดจาหน่ายสิ นค้าให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคมากขึ้น และสาหรับธุรกิจเครื่ องดื่ม ภายใต้ตราสิ นค้า “ซุปเปอร์ ไฟต์” มี
รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 313.23 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 เนื่ องจากการขยายตลาดและเพิ่มการกระจาย
สิ นค้าในทุกช่องทางจัดจาหน่ายทัว่ ประเทศ
ต้ นทุนขาย :
บริ ษทั มีตน้ ทุนขายสาหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 58.22 เป็ นร้อยละ
65.89 ของยอดขาย เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น และราคาน้ ามันดิบซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักใน
การผลิตปรับตัวสูงขึ้นตามราคาตลาดโลก อีกทั้งค่าขนส่ งสิ นค้าที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามัน อย่างไรก็ตามทางบริ ษทั ได้มี
การปรับราคาขายสิ นค้าโดยอ้างอิงจากราคาตลาดและจากคู่แข่งที่ อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุน
วัตถุดิบที่ เพิ่มขึ้น ทั้งยังเพิ่มปริ มาณการผลิตสิ นค้าจึ งทาให้ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ ต่อหน่ วยลดลงเพื่อชดเชยราคาต้นทุ น
วัตถุดิบและบรรจุภณั ฑ์ที่มีการปรับเพิ่มสูงขึ้นได้
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและจัดจาหน่ าย :
บริ ษทั มี ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่ ายสาหรั บงวดสามเดื อน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 มี นาคม 2565 จานวน
57.71 ล้านบาท ลดลง 25.62 ล้านบาทหรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 30.75 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 เนื่ องจาก
การควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยการปรับแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับการทากิ จกรรม
ทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริ มการขายโดยเน้นการทากิจกรรมที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ตรงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร :
บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารสาหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จานวน 39.69 ล้านบาท
เพิ่มขึ้ น 14.07 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้ อยละ 54.90 เมื่ อเที ยบกับช่ วงเวลาเดี ยวกันของปี 2564 เนื่ องจากการเพิ่ม
พนักงานขายเพื่อให้ครอบคลุมร้านค้าให้มากขึ้น และจากจานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายของธุรกิ จในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม

ฐานะการเงินของบริษัท
สินทรัพย์ :
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,293.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75.25 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น
คิดเป็ นร้อยละ 6.18 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยหลักเพิ่มขึ้นจากสิ นทรัพย์หมุนเวียนเนื่ องจากการเพิ่มขึ้นของรายการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากรายการเงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ สาหรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญ (SWC-W1)
หนีส้ ิน :
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริ ษทั มีหนี้ สินรวมเท่ากับ 451.46 ล้านบาท ลดลง 52.51 ล้านบาท หรื อลดลงคิดเป็ น
ร้อยละ 10.42 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยหลักลดลงจากหนี้ สินหมุนเวียนเนื่ องจากการลดลงของรายการเจ้าหนี้ การค้า
และเจ้าหนี้อื่น และลดลงจากหนี้สินหมุนเวียนอื่น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น :
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ อยูท่ ี่ 841.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 127.75 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น
คิดเป็ นร้อยละ 17.90 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดบหลักเพิ่มขึ้นจากเงิ นรับล่วงหน้าค่าหุ ้นสาหรับการใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิทที่จะซื้อหุน้ สามัญ (SWC-W1) ซึ่งมีกาหนดใช้สิทธิในวันที่ 8 เมษายน 2565

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
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