11 พฤษภาคม 2561
เรื่ อง

คาอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงาน สาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2561

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

สรุปผลการดาเนินงาน สาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2561
บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จากัด (มหาชน) รายงานผลการดาเนิ นงาน สาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เปรี ยบเทียบกับผลการดาเนิ นงานไตรมาสที่
1 ปี 2560 ดังนี้






รายได้รวม ไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 904.94 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 31.62%
กาไรขั้นต้น ไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 607.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.58%
ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 194.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.16%
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 75.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.58%
กาไรสาหรับงวด ไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 282.41 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 41.45%
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หมายเหตุ : 1. เปอร์เ ซ็นต์กาไรขั้นต้น คานวณเปรี ยบเทียบกับยอดรายได้จากการขาย

รายได้รวม
รายได้รวม ไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 904.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.62% จากไตรมาส 1 ปี 2560 และลดลง 17.43% จากไตรมาส 4 ปี 2560
รายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักๆมาจากการขยายสาขาในประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 13 สาขา จาก 329 สาขา ณ 31 มีนาคม 2560 (ร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 246 สาขา
, ร้านบิวตี้ คอทเทจ 70 สาขา, และร้านบิวตี้ มาร์ เก็ต 13 สาขา) เพิ่มขึ้นเป็ น 364 สาขา ณ 31 มีนาคม 2561 (ร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 264 สาขา, ร้านบิวตี้ คอท
เทจ 75 สาขา, และร้านบิวตี้ มาร์ เก็ต 9 สาขา) และสาขาต่างประเทศ จาก 40 สาขา ณ 31 มีนาคม 2560 (ร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 37 สาขา และร้านบิวตี้ คอท
เทจ 3 สาขา) เป็ น 16 สาขา ณ 31 มีนาคม 2561 (ร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 16 สาขา) เนื่ องจากอยูร่ ะหว่างการปรับปรุ งและย้ายทาเลที่ต้ งั ใหม่ และเพิ่มขึ้นจาก
Same Store Sales Growth ที่งวดไตรมาส 1 ปี 2561 เฉลี่ยเท่ากับ 18.43% ส่ วนรายได้อื่นหลักๆ มาจากดอกเบี้ยรับ

สาหรับสัดส่ วนรายได้ปี 2561 นี้ ส่ วนใหญ่มาจากการขายผ่านช่องทางร้านค้าปลีก โดยมีสดั ส่ วนของร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์เท่ากับ 57.40% ร้าน
บิวตี้ คอทเทจ 8.80% ร้านบิวตี้ มาร์ เก็ต 1.56% แฟรนไชส์ 0.60% คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ 15.75% อีคอมเมิร์ช 2.10% ต่างประเทศ 12.91% และอื่นๆ
0.88% อนึ่ง การขายไปตลาดต่างประเทศบริ ษทั ขายสิ นค้าในลักษณะค้าส่ ง
กาไรขั้นต้ น
กาไรขั้นต้น ไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 607.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.58% จากไตรมาส 1 ปี 2560 และลดลง 17.36% จากไตรมาส 4 ปี 2560
และกาไรขั้นต้นในไตรมาส 1 ปี 2561 เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น สาหรับอัตรากาไรขั้นต้นไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 67.67% สู งกว่าอัตรากาไร
ขั้นต้นของไตรมาส 1 ปี 2560 (66.66%) และสู งกว่าอัตรากาไรขั้นต้นของไตรมาส 4 ปี 2560 (67.44%)
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 194.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.16% จากไตรมาส 1 ปี 2560 และเพิ่มขึ้น 14.02% จากไตรมาส
4 ปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ที่แล้วหลักๆ มาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าเช่าร้านจากการขยายของบริ ษทั
และการขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 75.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.58% จากไตรมาส 1 ปี 2560 และเพิ่มขึ้น 25.99% จากไตร
มาส 4 ปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจากการขยายตัวของบริ ษทั
อนึ่ง สัดส่ วนค่าใช้จ่ายรวม(SG&A)ต่อยอดรายได้รวมในไตรมาส 1 ปี 2561 คิดเป็ น 29.80% ต่อยอดรายได้รวม ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาส
1 ปี 2560 ที่เท่ากับ 30.55% ต่อยอดรายได้รวม และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ปี 2560 ที่เท่ากับ 21.01% ต่อยอดรายได้รวม
กาไรสุ ทธิ
กาไรสาหรับงวด ไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 282.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.45% จากไตรมาส 1 ปี 2560 และลดลง 30.83% จากไตรมาส 4 ปี
2560 กาไรสาหรับงวดเพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากยอดรายได้และกาไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น และความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายซึ่ งทาได้ดี
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์รวม ณ 31 มีนาคม 2561 เท่ากับ 2,697.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 362.07 ล้านบาท หรื อ 15.50% จาก 31 ธันวาคม 2560 โดยรายการที่
เพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากการได้เงินมาจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน โดยมี เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 1,241.43 ล้านบาท, เงินลงทุนชัว่ คราว
350.00 ล้านบาท (เงินลงทุนชัว่ คราว หมายถึ ง เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินครบกาหนดภายในระยะเวลาที่เกิ น 3 เดื อนแต่ไม่เกิ น 1 ปี ) ส่ วน
ยอดลูกหนี้เท่ากับ 176.73 ล้านบาท ซึ่ งไม่มีลูกค้าที่ผิดชาระหนี้ , สิ นค้าคงเหลือสุ ทธิ 457.51 ล้านบาท, ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 284.72 ล้านบาท
ส่วนหนี้ สินรวมเท่ากับ 701.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.10 ล้านบาท หรื อ 11.28% จาก 31 ธันวาคม 2560 หนี้สินหลักๆ ได้แก่ เจ้าหนี้ การค้า
206.92 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเท่ากับ 112.33 ล้านบาท, เจ้าหนี้ ค่าทรัพย์สินเท่ากับ 14.52 ล้านบาท สาหรับส่วนของผูถ้ ือหุ ้นมียอดเท่ากับ 1,996.13
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 290.97 ล้านบาท หรื อ 17.06% จาก 31 ธันวาคม 2560
งบกระแสเงินสด
สาหรับไตรมาส 1 ปี 2561 บริ ษทั มีกระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิ จกรรมดาเนิ นงานจานวน 278.48 ล้านบาท ใช้ไปจากกิ จกรรมลงทุน
446.56 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการจัดซื้ ออาคารและอุปกรณ์ 4.56 ล้านบาท ส่วนเงินลงทุนชัว่ คราวลดลง 450.00 ล้านบาท
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อัตราส่ วนสภาพคล่อง เท่ากับ 3.28 เท่า แสดงถึงความสามารถในการชาระหนี้ระยะสั้นได้ดี
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้า(สิ นค้าสาเร็ จรู ป) เท่ากับ 100 วัน ซึ่งถือว่าอยูใ่ นอัตราที่เหมาะสมสาหรับการดาเนินงานของบริ ษทั
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น เท่ากับ 61.04% ซึ่งอยูใ่ นอัตราที่สูง
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ เท่ากับ 44.89% ซึ่ งอยูใ่ นอัตราที่สูง
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น เท่ากับ 0.35 เท่า ซึ่งใกล้เคียงกับสิ้ นปี ที่แล้ว
การจ่ ายเงินปันผล
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2559 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็ น
จานวนเงินทั้งสิ้ น 240.00 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 89.57% ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย ซึ่ งจ่ายให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นในวันที่ 9 กันยายน
2559
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้ นสาหรับปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.218 บาท
คิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 654.13 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 99.71% ของกาไรสุ ทธิหลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย (นโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่า
50% ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย) โดยจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.080 บาท
คิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 240.00 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2559 และให้จ่ายเงินปั นผล
เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.138 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น 414.13 ล้านบาท ให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และ
กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เรี ยบร้ อย
แล้ว
ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ได้มีการอนุ มตั ิการออกเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษทั จานวนไม่เกิน 22.61 ล้านหุ ้น โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารและ/หรื อ พนักงานบริ ษทั (ESOP Warrant-1) โดยเมื่อ
วันที่ 16 มกราคม 2560 ได้มีผูม้ าใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญคิดเป็ นจานวนหุ ้น 0.97 ล้านหุ ้น และทางบริ ษทั ได้จดทะเบียนเปลี่ ยนแปลงจานวนหุ ้นกับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 เรี ยบร้ อยแล้ว ดังนั้นจึงทาให้จานวนหุ ้นที่จะได้รับสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลจากการ
ดาเนินงานปี 2559 เพิ่มขึ้นจาก 3,000.00 ล้านหุ ้น เป็ น 3,000.97 ล้านหุ ้น
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2560 ได้มีอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ปี 2560 ในอัตราหุ ้นละ 0.15 บาท คิดเป็ น
จานวนเงินทั้งสิ้ น 450.41 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 95.26% ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย ซึ่ งจ่ายให้แก่ผถู้ ื อหุ้นในวันที่ 8 กันยายน
2560
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ได้มีผมู้ าใช้ใบสาคัญแสดงฯ (ESOP Warrant-1) ครั้งที่ 2/2560 คิดเป็ นจานวนหุ ้น 1.77 ล้านหุ ้น และทางบริ ษทั
ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจานวนหุ ้นกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เรี ยบร้ อยแล้ว ดังนั้นจึงทาให้จานวน
หุ้นที่จะได้รับสิ ทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานครึ่ งปี แรกปี 2560 เพิ่มขึ้นจาก 3,000.97 ล้านหุ้น เป็ น 3,002.73 ล้านหุ ้น

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ได้มีผมู้ าใช้ใบสาคัญแสดงฯ (ESOP Warrant-1) ครั้งที่ 3/2560 คิดเป็ นจานวนหุ้น 2.11 ล้านหุ ้น และ
ทางบริ ษทั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจานวนหุ ้นกับกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เรี ยบร้ อยแล้ว ดังนั้นจึงทา
ให้จานวนหุ้นที่จะได้รับสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลจากการดาเนิ นงานปี 2560 เพิ่มขึ้นจาก 3,002.73 ล้านหุ ้น เป็ น 3,004.84 ล้านหุ ้น
อนึ่ง ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลรวมทั้งสิ้ นสาหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.408
บาท คิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 1,225.66 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 99.70% ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย (นโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่
น้อยกว่า 50% ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย) โดยจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่ อวันที่ 9 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ
0.15 บาท คิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 450.41 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็ นไปตามมติที่ประชุ มคณะกรรมการครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2560 และให้
จ่ายเงินปั นผลเพิ่มอีกในอัตราหุ ้นละ 0.258 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น 775.25 ล้านบาท ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที่ 4 พฤษภาคม
2561 และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โดยผ่านการอนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2561
เรี ยบร้อยแล้ว

มุมมองผู้บริ หาร : สรุ ปผลการดาเนินงานประจาปี 2561
สรุ ปผลการดาเนิ นงานบริ ษทั บิวตี้คอมมูนิต้ ี จากัด(มหาชน) ผูด้ าเนินธุรกิจจาหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางและบารุ งผิวกาย ภายใต้
ร้านค้าปลีก”บิวตี้บุฟเฟ่ ต์(Beauty Buffet)” “บิวตี้คอทเทจ(Beauty Cottage)” “บิวตี้มาร์ เกต(Beauty Market)” รวมทั้งจาหน่ายผ่านโมเดิร์นเทรดด้วยแบ
รนด์ “เมดอินเนเจอร์(Made in Nature)” จาหน่ายผ่านร้ านคอนวีเนี ยนสโตร์ ,แค็ตตาล็อก และ Traditional Trade ดังนี้
1.

การขยายช่ องทางการจัดจาหน่ ายที่เป็ นช้ อปแบรนด์
1.1 สาขาในประเทศ ณ ไตรมาส 1 ปี 2561 มีจานวนสาขา 348 สาขา ดังนี้
- บิวตี้ บุฟเฟ่ ต์(Beauty Buffet) มีจานวนสาขา 264 สาขา
- บิวตี้ คอทเทจ(Beauty Cottage) มีจานวนสาขา 75 สาขา
- บิวตี้ มาร์เก็ต(Beauty Market) มีจานวนสาขา 9 สาขา
1.2 สาขาในต่างประเทศ ณ ไตรมาส 1 ปี 2561 มีจานวนสาขา 16 สาขา ดังนี้
- ประเทศเวียดนาม มีจานวน 12 สาขา (บิวตี้ บุฟเฟ่ ต์)
- ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ มีจานวน 4 สาขา (บิวตี้ บุฟเฟ่ ต์)

2. การขยายช่ องทางการจัดจาหน่ ายที่สินค้ าคอนซู เมอร์
2.1 จาหน่ายผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต และ คอนวีเนี ยนสโตร์ ชั้นนารวม 36 แห่ ง 728 จุดจาหน่าย เช่น
เทสโก้ โลตัส จานวน 172 สาขา, บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จานวน 155 สาขา , ท๊อป ซุปเปอร์มาร์ เก็ต จานวน 113 สาขา,
คิง พาวเวอร์ 22 สาขา ฯลฯ
2.2 จาหน่ายผ่านช่องทาง Traditional Trade มีการจาหน่ายใน Traditional Trade จานวน 448 แห่ ง สิ นค้าจานวน 28 SKUs
2.3 ช่องทางแค็ตตาล็อก จานวน 2 เล่ม คือ Friday Catalog และ 24 Shopping ของเซเว่น อีเลฟเวน มีสินค้าวางจาหน่าย
จานวน 650 สาขา และมีสินค้าวางจาหน่าย 15 SKUs
2.4 ช่องทาง E-commerce จานวน 11 แห่ ง โดยแบ่งเป็ นเวปไซด์ภายนอก Third party 10 แห่ง และภายในคือ Beautyplaza
คือ Website ,Facebook ,Line , Wechat, Alibabaza และ Amazon
3. การออกงานแสดงสินค้า
บริ ษทั ได้ร่วมงานออกงาน ดังนี้
3.1 Top Thai Brands Cambodia ณ ประเทศกัมพูชา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

4. การออกงานพบปะนักลงทุนไทยและต่ างประเทศ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้เดินทางไป Road Show ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ขอ้ มูลและความเชื่ อมัน่ กับกองทุนและนักลงทุน
ดังนี้
4.1 งาน CEO’s Day ของ หลักทรัพย์ภทั ร วันที่ 17 มกราคม 2561 ที่ โรงแรมอนันตราสยามกรุ งเทพฯ โดย นายแพทย์สุวิน
ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ นายสุรพล เพชรกลึง ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีการเงิน
4.2 งาน Thai Corporate Day ของบริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง วันที่ 19 มกราคม 2561 ที่ โรงแรมคอนราดกรุ งเทพฯ โดย ดร.
พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ นายสุ รพล เพชรกลึง ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี การเงิน
4.3 งาน Opportunity Day วันที่ 14 มีนาคม 2561 บริ ษทั ได้ร่วมงาน Opportunity Day รายงานผลประกอบการปี ของไตร
มาส 4/2560 ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.4 Roadshow ที่ สิ งคโปร์ วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 โดยมีชื่องาน“Thailand Corporate Day ร่ วมกับ บริ ษทั หลักทรัพย์ ธน
ชาติ และ Daiwa Capital Markets โดยนางสาวศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ ผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการการตลาด

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จากัด (มหาชน)
--------------------------------------------(นายสุรพล เพชรกลึง)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน

