13 สิงหาคม 2563
เรื่ อง

คาอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน สาหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2563 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2563

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สรุปผลการดาเนินงาน สาหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2563 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2563
บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จากัด (มหาชน) รายงานผลการดาเนิ นงาน สาหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2563 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 เปรี ยบเทียบกับ
ผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2562 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2562 ดังนี้
•
•
•
•
•

รายได้รวม ไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากับ 128.93 ล้านบาท ลดลง 75.75% และงวด 6 เดือนแรก เท่ากับ 399.25 ล้านบาท ลดลง 63.04%
กาไรขั้นต้น ไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากับ 65.30 ล้านบาท ลดลง 79.45% และงวด 6 เดือนแรก เท่ากับ 215.58 ล้านบาท ลดลง 66.74%
ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากับ 103.66 ล้านบาท ลดลง 48.23% และงวด 6 เดือนแรก เท่ากับ 228.48 ล้านบาท ลดลง 40.21%
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากับ 33.91 ล้านบาท ลดลง 45.44% และงวด 6 เดือนแรก เท่ากับ 96.68 ล้านบาท ลดลง 24.75%
กาไรสาหรับงวด ไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากับ -61.36 ล้านบาท ลดลง 231.21% และงวด 6 เดือนแรก เท่ากับ -101.04 ล้านบาท ลดลง 186.87%

ล้ านบาท
รายได้ จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้ น
รายได้อนื่
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กาไรก่ อนดอกเบี้ยและภาษี
ต้นทุนทางการเงิ น
ภาษี เงิ นได้
กาไรสาหรับงวด
กาไรขาดทุนจากประมาณการ
ผลประโยชน์พนักงาน(สุทธิ)
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
EBITDA

ไตรมาส 2
ปี 2563
%
ปี 2562
%
125.47 97.31% 528.29 99.38%
60.16 46.66% 210.46 39.59%
65.30 52.05% 317.83 60.16%
3.47
2.69%
3.32
0.62%
128.93 100.00% 531.61 100.00%
103.66 80.40% 200.22 37.66%
33.91 26.30%
62.16 11.69%
(68.80) (53.36%)
58.77 11.06%
0.77
0.60%
0.00%
(8.21) (6.37%)
12.01
2.26%
(61.36) (47.59%)
46.77
8.80%
0.00%
(61.36) (47.59%)
(37.90) (29.40%)

46.77
71.87

0.00%
8.80%
13.52%

เทียบกับช่ วงเดียวกัน
เทียบกับไตรมาสที่แล้ ว
ไตรมาส 1
ของปี ที่แล้ ว (YoY)
(QoQ)
+/%
ปี 2563
%
+/%
(402.82) (76.25%) 267.27 98.87% (141.80) (53.06%)
(150.30) (71.41%) 116.99 43.28% (56.83) (48.58%)
(252.52) (79.45%) 150.27 56.23% (84.97) (56.54%)
0.15
4.44%
3.05
1.13%
0.42 13.61%
(402.67) (75.75%) 270.32 100.00% (141.39) (52.30%)
(96.56) (48.23%) 124.82 46.17% (21.15) (16.95%)
(28.24) (45.44%)
62.76 23.22% (28.85) (45.97%)
(127.57) (217.07%) (34.25) (12.67%) (34.55) 100.87%
0.77
0.00%
5.00
1.85%
(4.23)
0.00%
(20.22) (168.38%)
0.43
0.16%
(8.64) (2021.12%)
(108.13) (231.21%) (39.68) (14.68%) (21.68) (54.64%)
0.00%
(108.13) (231.21%)
(109.77) (152.74%)

0.00%
(39.68) (14.68%)
(21.67) (8.02%)

0.00%
(21.68) (54.64%)
(16.23) (74.92%)

ยอดสะสม
ปี 2563
%
ปี 2562
%
392.73 98.37% 1,072.18 99.24%
177.15 44.37% 424.02 39.25%
215.58 54.89% 648.16 60.45%
6.52
1.63%
8.16
0.76%
399.25 100.00% 1,080.34 100.00%
228.48 57.23% 382.11 35.37%
96.68 24.21% 128.48 11.89%
(103.06) (25.81%) 145.73 13.49%
5.77
1.44%
0.00%
(7.78) (1.95%)
29.42
2.72%
(101.04) (25.31%) 116.32 10.77%
0.00%
(101.04) (25.31%)
(59.57) (14.92%)

116.32
172.95

0.00%
10.77%
16.01%

เทียบกับช่ วงเดียวกัน
ของปี ที่แล้ ว (YoY)
+/%
(679.44) (63.37%)
(246.86) (58.22%)
(432.58) (66.74%)
(1.64) (20.14%)
(681.09) (63.04%)
(153.63) (40.21%)
(31.80) (24.75%)
(248.79) (170.72%)
5.77
0.00%
(37.20) (126.46%)
(217.36) (186.87%)
0.00%
(217.36) (186.87%)
(232.52) (134.44%)

หมายเหตุ : 1. เปอร์เ ซ็นต์กาไรขั้นต้น คานวณเปรี ยบเทียบกับยอดรายได้จากการขาย

รายได้รวม
รายได้รวม ไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากับ 128.93 ล้านบาท ลดลง 75.75% จากไตรมาส 2 ปี 2562 และลดลง 52.30% จากไตรมาส 1 ปี 2563 และ
งวด 6 เดือนแรก ปี 2563 เท่ากับ 399.25 ล้านบาท ลดลง 63.04% จากงวด 6 เดือนแรก ปี 2562 โดยสัดส่ วนรายได้สาหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 นี้
ส่วนใหญ่ยงั คงมาจากการขายผ่านช่องทางร้านค้าปลีก ซึ่งมีสัดส่ วนของร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์เท่ากับ 48.06% ร้านบิวตี้ คอทเทจ 8.29% ต่างประเทศ 28.32%
คอนซูมเมอร์โปรดักส์ 9.27% อีคอมเมิร์ช 4.21% และอื่นๆ 1.85% อนึ่ง การขายไปตลาดต่างประเทศบริ ษทั ขายสิ นค้าในลักษณะค้าส่ ง และสาหรับ
Same Store Sales Growth (SSSG) งวด 6 เดือนแรก เท่ากับ -47.61% (ไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากับ -56.45%)
รายได้ที่ลดลงหลักๆ ยังคงเป็ นผลกระทบต่อเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เริ่ มระบาดในประเทศจีน ส่ งผลต่อ
ยอดขายต่างประเทศอย่างมีนัยยะ รวมถึงการประกาศมาตรการปิ ดห้างสรรพสิ นค้าและปิ ดประเทศ (Lockdown)ในช่วงปลายไตรมาส1-2 ทาให้บริ ษทั
ต้องปิ ดร้านค้าปลีกชัว่ คราวเกือบ 300 สาขาทัว่ ประเทศ คิดเป็ นสัดส่ วนมากกว่า 95% ของจานวนสาขาทั้งหมด ประกอบกับได้รับผลกระทบจากการ
ชะลอตัวเศรษฐกิจ จานวนนักท่องเที่ยวลดลง การจับจ่ายชะลอตัว รวมถึงกาลังซื้ อผูบ้ ริ โภคที่อ่อนตัวลง นอกจากนี้จากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของ
กลุ่มธุรกิจเครื่ องสาอางที่แข่งขันกันจัดโปรโมชัน่ ต่างๆ ออกมาเพื่อกระตุน้ ยอดขาย และเพื่อแย่งชิงส่ วนแบ่งทางการตลาดจากทั้งผูแ้ ข่งขันรายเดิม และผู ้
แข่งขันรายใหม่ที่มีเพิ่มมากขึ้น ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีรอยัลตี้ในแบรนด์นอ้ ยลง และเปลี่ยนใจไปทดลองสินค้าแบรนด์อื่นๆ มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริ ษทั คาดว่าแนวโน้มธุรกิจในครึ่ งปี หลังจะปรับตัวดีข้ นึ อย่างค่อยเป็ นค่อยไป หลังสถานการณ์คลายล็อคดาวน์ บริ ษทั สามารถ
เปิ ดสาขาร้ านค้าปลีก ในห้างสรรพสิ นค้าได้ตามปกติ ประกอบกับการปรั บกลยุทธ์ Business Re-engineering ปรั บ แนวทางบริ หารจัดการและเพิ่ม
ประสิทธิภาพธุรกิจทั้งระบบ โดยการปรับกลยุทธ์น้ ีคาดว่าจะเริ่ มเห็นผลในปลายไตรมาส 3 ปี 2563 และเห็นผลชัดเจนในไตรมาส 4 ปี 2563 ดังนี้
แผนปรับกลยุทธ์ตลาดในประเทศ โดยมุ่งเน้นขยายช่องทางการจาหน่ายที่มีการขยายตัวสู ง อาทิ อีคอมเมิร์ซ ช่องทางสิ นค้าอุปโภค สิ นค้า
ประจาวัน (Consumer Product) เจาะกลุ่มผูค้ า้ ส่ งเครื่ องสาอางรายใหญ่ในจังหวัดหัวเมืองใหญ่ (FMCG) และพัฒนาโมเดลการขายใหม่ที่เรี ยกว่า “บิวตี้
ออนไลน์ช็อป” เพื่อให้ลูกค้าที่เคยใช้บริ การที่สาขาให้สามารถสั่งซื้ อผ่านออนไลน์ได้ทนั ที (ทุกสาขาจะมีช่องทางการสั่งซื้ อสิ นค้าทั้งหน้าร้ านสาขา
(Offline Store) และผ่านระบบออนไลน์ได้ท้ งั 2 รู ปแบบ) และเตรี ยมเปิ ดคัดเลือก ตัวแทนจาหน่ายสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ขายสินค้าให้มีมากขึ้น
สาหรับช่องทางร้านค้าปลีก (Retails) บริ ษทั ได้ปรั บโครงสร้ างองค์กรให้มีความคล่องตัว เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในอนาคต โดยปิ ดสาขาที่ไม่มีความสามารถในการทากาไร และเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์เข้ามาทดแทน เพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ในวง
กว้าง และไม่มีขอ้ จากัด ซึ่งบริ ษทั เชื่อว่านโยบายดังกล่าว จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว และเพิ่มความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั ในอนาคต
สาหรับตลาดต่างประเทศ บริ ษทั มีการปรับแผนออกสิ นค้าใหม่ที่มีกาไรดีมาชดเชยยอดขายที่ลดลง และร่ วมมือกับตัวแทนจาหน่ายใน
ประเทศจีนพัฒนาสิ นค้าใหม่ออกสู่ ตลาดคาดว่าจะแล้วเสร็ จในไตรมาส 3 ปี 2563 นี้ และบริ ษทั ยังโฟกัสช่องทางจาหน่ายกลุ่มประเทศคลายล็อคดาวน์
กลุ่มประเทศในเขต (South East Asia) อาทิ กัมพูชา เวียดนาม พม่า และมาเลเซีย แม้จะมีคาสั่งซื้อบ้างแต่ยงั ติดเรื่ องระบบการขนส่ ง การปิ ดด่านผ่านทาง
คาดว่าจะส่ งผลกระทบในระยะสั้น เพราะสิ นค้าไทยและสิ นค้า BEAUTY ยังคงมีความต้องการหลังสถานการณ์คลี่คลาย ซึ่งบริ ษทั มีการประสานงาน
อย่างใกล้ชิดกับตัวแทนจาหน่าย สนับสนุนด้านการตลาดและสินค้าให้ต่อเนื่องเพื่อปรับกลยุทธ์ธุรกิจตามสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนต่อเนื่อ ง
กาไรขั้นต้น
กาไรขั้นต้น ไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากับ 65.30 ล้านบาท ลดลง 79.45% จากไตรมาส 2 ปี 2562 และลดลง 56.54% จากไตรมาส 1 ปี 2563 และ
งวด 6 เดือนแรก ปี 2563 เท่ากับ 215.58 ล้านบาท ลดลง 66.74% จากงวด 6 เดือนแรก ปี 2562
สาหรับอัตรากาไรขั้นต้นไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากับ 52.05% ต่ากว่าอัตรากาไรขั้นต้นของไตรมาส 2 ปี 2562 (60.16%) และต่ากว่าอัตรากาไร
ขั้นต้นของไตรมาส 1 ปี 2563 (56.23%) และอัตรากาไรขั้นต้น 6 เดือนแรก ปี 2563 เท่ากับ 54.89% ต่ากว่าอัตรากาไรขั้นต้นจากงวด 6 เดือนแรก ปี 2561
ซึ่งเท่ากับ 60.45%
สาหรับอัตรากาไรขั้นต้นที่ลดลงนั้น หลักๆเกิดจากการทาโปรโมชั่นที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อกระตุน้ ยอดขาย และทา Promotion clearance sales
ในช่วงกลางปี และเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆในกลุ่มธุรกิจเครื่ องสาอางที่มีสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากับ 103.66 ล้านบาท ลดลง 48.23% จากไตรมาส 2 ปี 2562 และลดลง 16.95% จากไตรมาส 1 ปี
2563 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 เท่ากับ 228.48 ล้านบาท ลดลง 40.21% จากงวด 6 เดือนแรก ปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการขายที่ลดลงหลักๆ เป็ นผลมา
จากการปรับกลยุทธ์และแผนดาเนิ นงานของบริ ษัท ที่มุ่งเน้นบริ หารจัดการควบคุ มค่ าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการประหยัดค่ าใช้จ่าย (Cost saving
program) เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโฆษณาและส่งเสริ มการขาย และลดภาระค่าใช้จ่ายที่มีลกั ษณะคงที่ต่างๆ ด้วยการปิ ดสาขาที่ไม่มีศกั ยภาพในการทา
กาไร เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และอีกส่วนหนึ่งลดลงจากการควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากับ 33.91 ล้านบาท ลดลง 45.44% จากไตรมาส 2 ปี 2562 และลดลง 45.97% จากไตรมาส 1
ปี 2563 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 เท่ากับ 96.68 ล้านบาท ลดลง 24.75% จากงวด 6 เดือนแรก ปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการบริ หารที่ลดลงจากงวด
เดียวกันของปี ที่แล้ว เกิดจากบริ ษทั มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ เพื่อให้มีความคล่องตัว เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และลดภาระค่าใช้จ่ายในอนาคต
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ให้สูงเกินไปตามโครงการประหยัดค่าใช้จ่าย (Cost saving program) เพื่อที่จะควบคุม
ค่าใช้จ่ายที่สามารถควบคุมได้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุ ด

กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
กาไรสาหรับงวด ไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากับ -61.36 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 231.21% จากไตรมาส 2 ปี 2562 และขาดทุนเพิ่มขึ้น 54.64%
จากไตรมาส 1 ปี 2563 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 เท่ากับ 101.04 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 186.87% จากงวด 6 เดือนแรก ปี 2562 กาไรสาหรับงวด
ลดลง หลักๆ มาจากรายได้และกาไรขั้นต้นที่ลดลง
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงสร้ างธุรกิจ
บริ ษทั ได้ดาเนินกลยุทธ์หลายแนวทางเพื่อปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัว เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และลดภาระค่าใช้จ่าย
ในอนาคต ในไตรมาส 1 และต่อเนื่องมาไตรมาส 2 ปี 2563 ส่ งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นเป็ นประจา (Non-routine expenses) จานวน 32.03 ล้าน
บาท ซึ่งรับรู้ภายใต้ตน้ ทุนในการจัดจาหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริ หาร โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตามแนวทางการปิ ดสาขาที่ไม่มีศกั ยภาพใน
การทากาไร และได้รับผลกระทบจากนโยบายปิ ดศูนย์การค้าต่างๆ ตามประกาศของรัฐบาลจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งนี้บริ ษทั เชื่อว่านโยบายดังกล่าว
จะเพิ่มความคล่องตัวและเพิ่มความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั ในอนาคต
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์รวม ณ 30 มิถุนายน 2563 เท่ากับ 1,217.71 ล้านบาท ลดลง 98.21 ล้านบาท หรื อ 7.46% จาก 31 ธันวาคม 2562 โดยมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 210.80 ล้านบาท, สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เงินลงทุนชัว่ คราว) เท่ากับ 99.93 ล้านบาท (เงินลงทุนชัว่ คราว
หมายถึง เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินครบกาหนดภายในระยะเวลาที่เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี ) ส่วนยอดลูกหนี้ เท่ากับ 44.56 ล้านบาท ซึ่งไม่มี
ลูกค้าที่ผิดชาระหนี้ , สินค้าคงเหลือสุทธิ เท่ากับ 310.29 ล้านบาท, ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เท่ากับ 187.77 ล้านบาท
ส่ วนหนี้ สินรวม เท่ากับ 369.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 129.99 ล้านบาท หรื อ 54.29% จาก 31 ธันวาคม 2562 หนี้สินหลักๆ ได้แก่ หนี้ สินตาม
สัญญาเช่า เท่ากับ 222.28 ล้านบาท (ปรับปรุ งตามมาตราฐาน TFRS16 เรื่ อง สัญญาเช่า) ซึ่งเป็ นส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1
ปี เท่ากับ 134.36 ล้านบาท, เจ้าหนี้การค้า เท่ากับ 10.25 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เท่ากับ 48.61 ล้านบาท สาหรับส่ วนของผูถ้ ือหุ้นมียอด เท่ากับ
848.28 ล้านบาท ลดลง 228.20 ล้านบาท หรื อ 21.20% จาก 31 ธันวาคม 2562
งบกระแสเงินสด
บริ ษทั มีกระแสเงินสดสุ ทธิ สาหรับไตรมาส 2 ปี 2563 สิ้ นสุ ด 30 มิถุนายน 2563 ได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน จานวน 7.54 ล้านบาท ได้มา
จากกิจกรรมลงทุน 194.50 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการจัดซื้ ออาคารและอุปกรณ์ 4.34 ล้านบาท และซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น 3.85 ล้านบาท ส่ วนเงินลงทุน
ชัว่ คราวเพิ่มขึ้น 200.00 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2562 ที่จ่ายในเดือนเมษายน 2563 จานวน 107.44 ล้านบาท ส่งผลให้เงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นงวด 30 มิถุนายน 2563 เท่ากับ 210.80 ล้านบาท
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนหมุนเวี ยนสินค้าสาเร็ จรู ป
อัตราส่วนหมุนเวี ยนสินค้า(ทั้งหมด)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุน้
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ื อหุน้
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ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จากัด (มหาชน)
--------------------------------------------(นายธิติพทั ธ์ วงษ์ศรี เผือก)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

