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เรื่ อง

คาอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน สาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2563

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สรุปผลการดาเนินงาน สาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2563
บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จากัด (มหาชน) รายงานผลการดาเนินงาน สาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เปรี ยบเทียบกับผลการดาเนินงานไตรมาสที่
1 ปี 2562 ดังนี้
•
•
•
•
•

รายได้รวม ไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากับ 270.32 ล้านบาท ลดลง 50.74% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2562
กาไรขั้นต้น ไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากับ 150.27 ล้านบาท ลดลง 54.51% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากับ 124.82 ล้านบาท ลดลง 31.38% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากับ 62.76 ล้านบาท ลดลง 5.37% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2562
กาไรสาหรับงวด ไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากับ -39.68 ล้านบาท ลดลง 157.05% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2562

ล้านบาท
รายได้ จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้ น
รายได้อนื่
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กาไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี
ต้นทุนทางการเงิ น
ภาษีเงิ นได้
กาไรสาหรับงวด
กาไรขาดทุนจากประมาณการ
ผลประโยชน์พนักงาน(สุทธิ)
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
EBITDA

ไตรมาส 1
ปี 2563
%
ปี 2562
%
267.27 98.87% 543.89 99.12%
116.99 43.28% 213.56 38.92%
150.27 56.23% 330.33 60.74%
3.05
1.13%
4.84
0.88%
270.32 100.00% 548.74 100.00%
124.82 46.17% 181.89 33.15%
62.76 23.22%
66.33 12.09%
(34.25) (12.67%)
86.96 15.85%
5.00
1.85%
0.00%
0.43
0.16%
17.41
3.17%
(39.68) (14.68%)
69.55 12.67%
0.00%
(39.68) (14.68%)
(21.67) (8.02%)

69.55
101.08

0.00%
12.67%
18.42%

เทียบกับช่ วงเดียวกัน
เทียบกับไตรมาสที่แล้ว
ไตรมาส 4
ของปี ที่แล้ว (YoY)
(QoQ)
+/%
ปี 2562
%
+/%
(276.62) (50.86%) 480.60 99.41% (213.33) (44.39%)
(96.56) (45.22%) 192.22 39.76% (75.22) (39.13%)
(180.06) (54.51%) 288.38 60.00% (138.11) (47.89%)
(1.79) (36.98%)
2.85
0.59%
0.20
7.15%
(278.42) (50.74%) 483.45 100.00% (213.13) (44.09%)
(57.07) (31.38%) 154.29 31.91% (29.47) (19.10%)
(3.56) (5.37%)
55.32 11.44%
7.44 13.45%
(121.22) (139.39%)
81.62 16.88% (115.88) (141.97%)
5.00
0.00%
0.00%
5.00
0.00%
(16.98) (97.55%)
16.21
3.35% (15.79) (97.36%)
(109.23) (157.05%)
65.41 13.53% (105.09) (160.66%)
0.00%
(109.23) (157.05%)
(122.75) (121.44%)

65.41
94.03

0.00%
13.53%
19.45%

0.00%
(105.09) (160.66%)
(115.70) (123.04%)

หมายเหตุ : 1. เปอร์เ ซ็นต์กาไรขั้นต้น คานวณเปรี ยบเทียบกับยอดรายได้จากการขาย

รายได้รวม
รายได้รวม ไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากับ 270.32 ล้านบาท ลดลง 50.74% จากไตรมาส 1 ปี 2562 และลดลง 44.09% จากไตรมาส 4 ปี 2562
โดยสัดส่วนรายได้ ปี 2563 นี้ ส่ วนใหญ่ยงั คงมาจากการขายผ่านช่องทางร้านค้าปลีก ซึ่งมีสัดส่วนของร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์เท่ากับ 48.33% ร้านบิวตี้ คอท
เทจ 10.06% ต่างประเทศ 26.45% คอนซูมเมอร์โปรดักส์ 11.86% อีคอมเมิร์ช 1.96% และอื่นๆ 1.34% อนึ่ง การขายไปตลาดต่างประเทศบริ ษทั ขาย
สินค้าในลักษณะค้าส่ง และสาหรับ Same Store Sales Growth (SSSG) ไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากับ -42.87%
รายได้ที่ลดลงหลักๆ เกิดจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ ระบาดอย่างหนักในประเทศจีน และ
ขยายเป็ นวงกว้างไปอีกหลายประเทศทัว่ โลก ทาให้หลายๆประเทศออกมาตราการควบคุมการแพร่ ระบาดของไว้รัสโควิด-19 รวมถึงประเทศไทยด้วย
ส่ งผลให้สภาพเศรษฐกิจชะลอตัวลงทั้งในและต่างประเทศ ผูบ้ ริ โภคจับจ่ายใช้สอยลดลงและหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกบ้าน และจากการปิ ดตัว

ลงของศูนย์การค้าต่างๆ ตามประกาศของรัฐบาลในช่วงเดือนมีนาคมส่ งผลกระทบโดยตรงกับบริ ษทั ทาให้บริ ษทั สู ญเสี ยรายได้ในส่ วนของ Shop
Retail เกือบทั้งหมด อีกทั้งจากจานวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ทาให้อตั ราผูเ้ ดินทางเข้าออก – ออกในสนามบินหลักของ
ไทยลดลงด้วย นอกจากนี้จากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของกลุ่มธุ รกิจเครื่ องสาอางที่แข่งขันกันจัดโปรโมชัน่ ต่างๆ ออกมาเพื่อกระตุน้ ยอดขาย และ
เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากทั้งผูแ้ ข่งขันรายเดิม และผูแ้ ข่งขันรายใหม่ที่มีเพิ่มมากขึ้น ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีรอยัลตี้ในแบรนด์นอ้ ยลง และเปลี่ยน
ใจไปทดลองแบรนด์อื่นๆ มากขึ้น
ปั จจุบนั บริ ษทั ได้พฒั นาช่องทางจัดจาหน่ายทั้งในส่ วนของร้านค้าปลีกให้เป็ น Multi Brand มากขึ้น พัฒนาระบการจัดจาหน่ ายช่องทาง
E-commerce เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเข้าถึงสิ นค้าได้ง่ายขึ้น และขยายช่องทางการจัดจาหน่ายในตลาดต่างประเทศมากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั้งในและ
ต่างประเทศของและช่วยลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงการจาหน่ายผ่านเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ทาให้บริ ษทั มีช่องทางการจัดจาหน่ายที่มีค วาม
หลากหลายและเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ในวงกว้าง
และจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริ ษทั ได้มีการปรับแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องรับกับสถานการณ์ โดย
การมุ่งเน้นการทาการตลาด และการจัดจาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เป็ นหลัก ด้วยการพัฒนาโมเดลการขายใหม่จาก Offline Shop เป็ น BEAUTY
Online Shop พนักงานขายหน้าร้านสามารถขายสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเดิม และเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้า
ใหม่ๆ อีกทั้งเพื่อรองรับกับไลฟ์ สไตส์ของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนไปในอนคตที่จะสั่งซื้อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น
กาไรขั้นต้น
กาไรขั้นต้น ไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากับ 150.27 ล้านบาท ลดลง 54.51% จากไตรมาส 1 ปี 2562 และลดลง 47.89% จากไตรมาส 4 ปี 2562
สาหรับอัตรากาไรขั้นต้นไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากับ 56.23% ต่ากว่าอัตรากาไรขั้นต้นของไตรมาส 1 ปี 2562 (60.74%) และต่ากว่าอัตรากาไรขั้นต้น
ของไตรมาส 4 ปี 2562 (60.00%)
สาหรับอัตรากาไรขั้นต้นที่ลดลงนั้น หลักๆเกิดจากการทาโปรโมชัน่ ที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อกระตุน้ ยอดขาย และเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆ
ในกลุ่มธุรกิจเครื่ องสาอางที่มีสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากับ 124.82 ล้านบาท ลดลง 31.38% จากไตรมาส 1 ปี 2562 และลดลง 19.10% จากไตรมาส 4
ปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการขายที่ลดลงหลักๆ มาเป็ นผลมาจากการปรับกลยุทธ์และแผนดาเนินงานของบริ ษทั ที่มุ่งเน้นบริ หารจัดการควบคุมค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ตามโครงการประหยัดค่าใช้จ่าย (Cost saving program) เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโฆษณาและส่งเสริ มการขาย ค่าใช้จ่ายที่มีลกั ษณะคงที่ต่างๆ
ด้วยการปิ ดสาขาที่ไม่มีศกั ยภาพในการทาก าไร เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ ไม่ก่อให้เกิ ดรายได้ และอีกส่ วนหนึ่ งลดลงจากการควบคุมค่ าใช้จ่ายเกี่ย วกับ
พนักงาน
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากับ 62.76 ล้านบาท ลดลง 5.37% จากไตรมาส 1 ปี 2562 และเพิม่ ขึ้น 13.45% จากไตรมาส
4 ปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการบริ หารที่ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ที่แล้ว เกิดจากบริ ษทั มีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ให้สูงเกินไปตามโครงการ
ประหยัดค่าใช้จ่าย (Cost saving program) เพื่อที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายที่สามารถควบคุมได้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุ ด
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
กาไรสาหรับงวด ไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากับ -39.68 ล้านบาท ลดลง 157.05% จากไตรมาส 1 ปี 252 และลดลง 160.66% จากไตรมาส 4
ปี 2562 กาไรสาหรับงวดลดลง หลักๆ มาจากรายได้และกาไรขั้นต้นที่ลดลง

ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงสร้ างธุรกิจ
ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริ ษทั ได้ดาเนิ นกลยุทธ์หลายแนวทางเพื่อปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัว เพิ่มความสามารถในการแข็ง
ขัน และลดภาระค่าใช้จ่ายในอนาคต ส่ งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นเป็ นประจา (Non-routine expenses) จานวน 18.46 ล้านบาท ซึ่ งรับรู้ภายใต้
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริ หารสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้แก่
•

ค่าชดเชยการออกจากงานที่เกิดจากโครงการสมัครใจลาออก ส่ วนที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนในงวดทั้งสิ้ น 12.71 ล้านบาท ตาม
โครงการปรับฐานกาลังคนและลดค่าใช้จ่ายของบุคคลากร
• ค่าใช่จ่ายจากการตัดจาหน่ายและด้อยค่าสินทรัพย์ของสาขาจานวน 5.75 ล้านบาท ตามแนวทางการปิ ดสาขาที่ไม่มีศกั ยภาพใน
การทากาไร และได้รับผลกระทบจากนโยบายปิ ดศูนย์การค้าต่างๆ ตามประกาศของรัฐบาลจากสถานการณ์โควิด-19
ทั้งนี้บริ ษทั เชื่อว่านโยบายดังกล่าวจะเพิ่มความคล่องตัวและเพิ่มความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั ในอนาคต
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์รวม ณ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 1,391.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75.59 ล้านบาท หรื อ 5.75% จาก 31 ธันวาคม 2562 โดยรายการที่
เพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากการได้เงินจากกิจกรรมดาเนินงาน โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 150.83 ล้านบาท, เงินลงทุนชัว่ คราว 270
ล้านบาท (เงินลงทุนชัว่ คราว หมายถึง เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินครบกาหนดภายในระยะเวลาที่เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี ) ส่วนยอดลูกหนี้
เท่ากับ 64.93 ล้านบาท ซึ่งไม่มีลูกค้าที่ผิดชาระหนี้ , สิ นค้าคงเหลือสุ ทธิ 342.97 ล้านบาท, ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์218.44 ล้านบาท
ส่ วนหนี้ สินรวมเท่ากับ 481.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 242.29 ล้านบาท หรื อ 101.19% จาก 31 ธันวาคม 2562 หนี้สินหลักๆ ได้แก่ เงินปั นผล
ค้างจ่าย 108.30 ล้านบาท (เงินปั นผลระหว่างกาลจากผลประกอบการปี 2562), หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิ 51.99 ล้านบาท (ปรับปรุ งตามมาตราฐาน
TFRS16 เรื่ อง สัญญาเช่า), เจ้าหนี้การค้า 63.48 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเท่ากับ 32.25 ล้านบาท สาหรับส่ วนของผูถ้ ือหุ้นมียอดเท่ากับ 909.64
ล้านบาท ลดลง 166.84 ล้านบาท หรื อ 15.50% จาก 31 ธันวาคม 2562
งบกระแสเงินสด
บริ ษทั มีกระแสเงินสดสุ ทธิ สาหรับไตรมาส 1 ปี 2563 สิ้ นสุ ด 31 มีนาคม 2563 หลักๆมาจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 13.72 ล้านบาท
ได้มาจากกิจกรรมลงทุน 25.22 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นการจัดซื้ออาคารและอุปกรณ์ 2.04 ล้านบาท และซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น 4.05 ล้านบาท ส่ วนเงิน
ลงทุนชัว่ คราวลดลง 30.00 ล้านบาท ส่ งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นงวด 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 150.83 ล้านบาท
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนหมุนเวี ยนสินค้าสาเร็ จรู ป
อัตราส่วนหมุนเวี ยนสินค้า(ทั้งหมด)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุน้
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ื อหุน้

31/3/2563 31/12/2562 31/12/2561 31/12/2560 31/12/2559
2.07
4.35
3.49
3.04
3.17
205
170
116
89
110
268
218
150
118
143
-15.98% 19.35% 64.78% 81.27% 53.15%
-11.73% 15.22% 48.23% 60.17% 40.45%
0.53
0.22
0.31
0.37
0.33

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จากัด (มหาชน)
--------------------------------------------(นายธิติพทั ธ์ วงษ์ศรี เผือก)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

