13 พฤษภาคม 2562
เรื่ อง

คาอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงาน สาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2562

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

สรุปผลการดาเนินงาน สาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2562
บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จากัด (มหาชน) รายงานผลการดาเนิ นงาน สาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เปรี ยบเทียบกับผลการดาเนิ นงานไตรมาสที่
1 ปี 2561 ดังนี้






รายได้รวม ไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ 548.74 ล้านบาท ลดลง 39.36% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2561
กาไรขั้นต้น ไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ 330.33 ล้านบาท ลดลง 45.65% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ 181.89 ล้านบาท ลดลง 6.31% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ 66.33 ล้านบาท ลดลง 12.20% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2561
กาไรสาหรับงวด ไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ 69.55 ล้านบาท ลดลง 75.37% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2561
ไตรมาส 1
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รายได้ จากการขาย
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หมายเหตุ : 1. เปอร์เ ซ็นต์กาไรขั้นต้น คานวณเปรี ยบเทียบกับยอดรายได้จากการขาย

รายได้รวม
รายได้รวม ไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ 548.74 ล้านบาท ลดลง 39.36% จากไตรมาส 1 ปี 2561 และลดลง 16.49% จากไตรมาส 4 ปี 2561
รายได้หลักๆ มาจากสาขาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ ง ณ 31 มีนาคม 2562 มีจานวนสาขาทั้งหมด 357 สาขา (ในประเทศ : ร้ านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์
266 สาขา, ร้านบิวตี้ คอทเทจ 74 สาขา, ร้านบิวตี้ มาร์ เก็ต 7 สาขา และต่างประเทศเป็ นร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 10 สาขา) และ Same Store Sales Growth ปี
2562 เท่ากับ -48.39% ส่วนรายได้อื่นหลักๆ มาจากดอกเบี้ยรับ
สาหรับสัดส่ วนรายได้ปี 2562 นี้ ส่ วนใหญ่มาจากการขายผ่านช่องทางร้านค้าปลีก โดยมีสดั ส่ วนของร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์เท่ากับ 45.75% ร้าน
บิวตี้ คอทเทจ 12.03% ร้านบิวตี้ มาร์ เก็ต 1.91% ต่างประเทศ 20.93% คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ 16.43% อีคอมเมิร์ช 1.12% และอื่นๆ 1.84% อนึ่ ง การ
ขายไปตลาดต่างประเทศบริ ษทั ขายสิ นค้าในลักษณะค้าส่ ง

รายได้ที่ลดลง หลักๆ มาจากปัจจัยหลักๆ ดังต่อไปนี้
1.

ปัจจัยภายในประเทศ
1.1 ผลกระทบต่อเนื่องในเรื่ องของ อย. จากการปราบปรามผลิตภัณฑ์สินค้าที่เกี่ยวกับเครื่ องสาอางที่ผิดกฎหมายของบริ ษทั อื่น เมื่อ
ปี 2561 ที่ ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยเครื่ องสาอางมากขึ้ น ยังเป็ นผลกระทบที่ ต่อเนื่ องมาจนถึ ง
ปัจจุบนั แต่ในระยะยาวคาดว่าเหตุการณ์จะดีข้ ึน เพราะสิ นค้าบิวตี้ ผ่านการตรวจสอบและมี อย. อย่างถูกต้องทุกรายการ
1.2 ผลกระทบในเรื่ องของจานวนนักท่องเที่ยวที่ยงั ไม่ดีข้ ึนชัดเจน โดยเฉพาะจากประเทศจีนต่อเนื่องจากปี ที่แล้ว ทาให้ยอดขายที่
เกิดจากส่ วนนี้ ลดลง แต่คาดว่าทิศทางของนักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาดีข้ ึนในช่วงครึ่ งหลังของปี 2562
1.3 การแข่งขันในเรื่ องของการตลาดและการโปรโมชัน่ ที่รุนแรงขึ้น เช่น การลดแลกแจกแถม การจัดโปรซื้อ 1 แถม 1 เพื่อกระตุน้
ยอดขาย ซึ่งทาให้ผบู้ ริ โภคติดโปร และรอโปรโมชัน่ ถ้าไม่ลดก็ไม่ซ้ือ รวมถึงการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น มีผแู ้ ข่งขันหน้าใหม่
เข้ามาเพิ่มขึ้น เช่น กลุ่มดารา เซเลบ ที่หนั มาทาธุรกิจเกี่ยวกับเครื่ องสาอาง ซึ่ งไปๆมาๆ ต้องดูกนั ยาวๆ
2. ปัจจัยภายนอกประเทศ
2.1 จากกระแสข่าวเรื่ องของ อย. ข้างต้น ยังส่ งผลทาให้สินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศจีนได้รับผลกระทบจากการที่ด่านชายแดนจีน
มีการตรวจสอบสิ นค้าเครื่ องสาอางจากไทยเข้มงวดเพิ่มมากขึ้น ทาให้ระยะเวลาในการนาเข้าสิ นค้าของลูกค้าขายส่ งยาวนาน
ขึ้น
2.2 ผลกระทบจากการออกกฏหมายใหม่ ข องตลาดจี น เช่ น เก็ บ ภาษี สิ น ค้าออนไลน์ เริ่ ม ต้น เมื่ อช่ วงต้น ปี 2562 ทาให้ ลู ก ค้า
Wholesaler ชะลอการสัง่ ซื้ อสิ นค้า รวมถึง กฎหมายในเรื่ องของ CFDA, Trademark เป็ นต้น
2.3 ผลกระทบในเรื่ องของ ค่าเงินหยวนที่อ่อนค่า เมื่อเทียบกับเงินบาท จากเดิ มประมาณ 5 บาทต่อ 1 หยวน ลดลงเหลือประมาณ
4.7-4.8 บาทต่อ 1 หยวน ทาให้ลูกค้าคนจีนรู ้สึกว่าราคาสิ นค้าไทยแพงขึ้น
2.4 ผลกระทบจากสงครามการค้าที่อาจจะทาให้กระทบกับยอดขายในระยะนี้
แต่ท้งั นี้ บริ ษทั จะยังคงพัฒนาและนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ตราสิ นค้าเป็ นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ รวมถึ งเพื่อรองรับทิศทางของนักท่องเที่ยวจีนที่คาดว่าจะกลับมาดี ข้ ึนในครึ่ งหลังของปี 2562 และรองรับนโยบายการขยายตลาดไป
ยังต่างประเทศ โดยในปี 2562 ได้มีการปรั บกลยุทธ์ โดยการเพิ่ มช่ องทางใหม่ ในตลาดจีน ได้แก่ Cross Border E-Commerce (CBEC) & General
Trade (Online & Offline) และได้มีการปรับเปลี่ยนและเซ็ นต์สัญญาแล้วตั้งแต่ปลายปี ที่แล้วจนถึ งปั จจุบนั ซึ่ งทั้งหมดนี้ จะต้องใช้เวลาและเริ่ มทยอย
ส่งผลมาเรื่ อยๆและน่าจะส่งผลชัดเจนขึ้นในครึ่ งปี หลังของปี นี้
อีกทั้งการขยายไปยังตลาด International ประเทศอื่นๆอีก สิ บกว่าประเทศ เพื่อลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงจากตลาดเดียว เช่ น ประเทศ
เพื่อนบ้าน มาเลเซี ย สิ งคโปร์ ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนี เซี ย เมียนมาร์ เวียดนาม ลาว รวมถึ งอินเดีย ที่พ่ ึงเซ็นต์สัญญาไปเมื่อเร็ วๆนี้ ซึ่ งสัดส่ วนยอดขายใน
ส่วนนี้ในปัจจุบนั ยังไม่มาก แต่จะทยอยเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
กาไรขั้นต้ น
กาไรขั้นต้น ไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ 330.33 ล้านบาท ลดลง 45.65% จากไตรมาส 1 ปี 2561 และลดลง 23.49% จากไตรมาส 4 ปี 2561
สาหรับอัตรากาไรขั้นต้นไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ 60.74% ต่ากว่าอัตรากาไรขั้นต้นของไตรมาส 1 ปี 2561 (67.67%) และต่ากว่าอัตรากาไรขั้นต้น
ของไตรมาส 4 ปี 2561 (66.09%)
สาหรับอัตรากาไรขั้นต้นที่ลดลงนั้น หลักๆเนื่องจากการทาโปรโมชัน่ เพิ่มขึ้นเพื่อกระตุน้ ยอดขาย รวมทั้งการให้ส่วนลดที่มากขึ้นเพื่อเปิ ด
ช่องทางการขายใหม่ๆในตลาดต่างประเทศ
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ 181.89 ล้านบาท ลดลง 6.31% จากไตรมาส 1 ปี 2561 และลดลง 11.96% จากไตรมาส 4 ปี
2561 ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากงวดเดี ยวกันของปี ที่แล้วหลักๆ มาจากค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับพนักงาน เช่ น ค่าคอมมิ ชชัน่ เนื่ องจากผันแปรไปตาม
ยอดขายที่ลดลง รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายต่างๆ ได้ดี แสดงถึ งประสิ ทธิ ภาพใน
การบริ หารค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี ในสภาวะที่มีการแข่งขันสู ง

ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ 66.33 ล้านบาท ลดลง 12.20% จากไตรมาส 1 ปี 2561 และลดลง 8.40% จากไตรมาส 4
ปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการบริ หารที่ลดลง เกิดจากบริ ษทั มีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ให้สูงเกินไปโดยได้มีการนาโครงการประหยัดค่าใช้จ่าย (Cost
saving program) มาใช้เพื่อที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายที่สามารถควบคุมได้ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
อนึ่ ง สัดส่ วนค่าใช้จ่ายรวม(SG&A)ต่อยอดรายได้รวมในไตรมาส 1 ปี 2562 คิดเป็ น 45.24% ต่อยอดรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี
2561 ที่เท่ากับ 29.80% ต่อยอดรายได้รวม และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ปี 2561 ที่เท่ากับ 42.46% ต่อยอดรายได้รวม ซึ่ งยอดเงินโดยรวมของค่าใช้จ่าย
โดยรวมลดลง ซึ่งเกิดจากบริ ษทั มีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ให้สูงเกิ นไปโดยได้มีการนาโครงการประหยัดค่าใช้จ่าย (Cost saving program) มาใช้
เพื่อที่ จะควบคุ มค่าใช้จ่ายที่ สามารถควบคุ ม ได้ให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด แต่สัดส่ วนค่ าใช้จ่ายโดยรวมต่อยอดขายเพิ่ มขึ้ น เนื่ องจากมี ส่วนของ
ค่าใช้จ่ายคงที่ซ่ ึงเมื่อยอดรายได้ลดลงจะทาให้สดั ส่ วนของค่าใช้จ่ายต่อยอดขายเพิ่มขึ้น
กาไรสุ ทธิ
กาไรสาหรับงวด ไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ 69.55 ล้านบาท ลดลง 75.37% จากไตรมาส 1 ปี 2561 และลดลง 43.84% จากไตรมาส 4 ปี
2561 กาไรสาหรับงวดลดลง หลักๆ มาจากยอดรายได้และกาไรขั้นต้นที่ลดลง แต่บริ ษทั ยังคงมีความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี และบริ ษทั
จะยังคงดาเนินตามนโยบาย ประหยัดค่าใช้จ่าย (Cost saving program) เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ให้สูงเกินไปให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสูงสุดต่อไป
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์รวม ณ 31 มีนาคม 2562 เท่ากับ 1,819.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.96 ล้านบาท หรื อ 2.42% จาก 31 ธันวาคม 2561 โดยรายการที่
เพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากการได้เงินจากกิจกรรมดาเนิ นงาน โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 297.93 ล้านบาท, เงินลงทุนชัว่ คราว 460.00
ล้านบาท (เงินลงทุนชัว่ คราว หมายถึง เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินครบกาหนดภายในระยะเวลาที่เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี ) ส่วนยอดลูกหนี้
เท่ากับ 88.69 ล้านบาท ซึ่งไม่มีลูกค้าที่ผิดชาระหนี้ , สิ นค้าคงเหลือสุทธิ 576.03 ล้านบาท, ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 257.86 ล้านบาท
ส่ วนหนี้ สินรวมเท่ากับ 388.86 ล้านบาท ลดลง 31.06 ล้านบาท หรื อ 7.40% จาก 31 ธันวาคม 2561 หนี้ สินหลักๆ ได้แก่ เจ้าหนี้ การค้า
109.89 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเท่ากับ 64.80 ล้านบาท, เจ้าหนี้ ค่าทรัพย์สินเท่ากับ 7.86 ล้านบาท สาหรับส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นมียอดเท่ากับ 1,430.24
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74.02 ล้านบาท หรื อ 5.46% จาก 31 ธันวาคม 2561
งบกระแสเงินสด
สาหรับไตรมาส 1 ปี 2562 บริ ษทั มีกระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 65.60 ล้านบาท ใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 3.75
ล้านบาท ซึ่งเป็ นการจัดซื้ออาคารและอุปกรณ์ 2.63 ล้านบาท
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนหมุนเวี ยนสินค้าสาเร็ จรู ป
อัตราส่วนหมุนเวี ยนสินค้า(ทั้งหมด)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุน้
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ื อหุน้
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อัตราส่ วนสภาพคล่อง เท่ากับ 3.95 เท่า แสดงถึงความสามารถในการชาระหนี้ระยะสั้นได้ดี
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้า(สิ นค้าสาเร็ จรู ป) เท่ากับ 195 วัน ซึ่ งถื อว่าอยูใ่ นอัตราที่ค่อนข้างสู งสาหรับการดาเนิ นงานของบริ ษทั เนื่ องจาก
ยอดขายยังไม่เป็ นไปตามเป้า และประกอบกับมีสินค้าใหม่ที่ออกวางตลาดในช่วงไตรมาสนี้ ซ่ ึ งต้องสต็อคไว้เพื่อขายอีกด้วย
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น เท่ากับ 19.97% ลดลงจากสิ้ นปี ก่อน แต่ยงั ถือว่าดี เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมซึ่ งแสดงถึงประสิ ทธิ ภาพในการทา
กาไรจากเงินทุนในส่วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ยังดีอยู่

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรั พย์ เท่ากับ 15.48% ลดลงจากสิ้ นปี ก่อน แต่ยงั ถื อว่าดี เมื่ อเที ยบกับอุตสาหกรรมซึ่ งถื อว่าบริ ษทั ยังสามารถ
บริ หารสิ นทรัพย์ให้เกิดรายได้และกาไรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น เท่ากับ 0.27 เท่า ซึ่งใกล้เคียงกับสิ้ นปี ที่แล้วยังอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี โดยที่บริ ษทั ไม่มีหนี้ สินเงินกูย้ มื ใดๆ
การจ่ ายเงินปันผล
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ได้มีผมู้ าใช้ใบสาคัญแสดงฯ (ESOP Warrant-1) ครั้งที่ 1/2561 คิดเป็ นจานวนหุ้น 2.11 ล้านหุ ้น และทางบริ ษทั ได้
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจานวนหุ ้นกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เรี ยบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงทาให้จานวนหุ ้นที่
จะได้รับสิ ทธิในการรับเงินปันผลจากการดาเนิ นงานปี 2560 เพิ่มขึ้นจาก 3,002.73 ล้านหุ ้น เป็ น 3,004.84 ล้านหุ ้น
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้ นสาหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.408 บาท
คิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 1,225.66 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 99.70% ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย (นโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่น้อย
กว่า 50% ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย) โดยจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.15
บาท คิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 450.41 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2560 และให้จ่ายเงิน
ปั นผลเพิ่มอีกในอัตราหุ ้นละ 0.258 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น 775.25 ล้านบาท ให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โดยผ่านการอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2561
เรี ยบร้อยแล้ว
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 อนุ มตั ิโครงการซื้ อหุ้นคืนเพื่อบริ หารการเงิน วงเงินสู งสุ ดที่จะใช้ในการซื้ อหุ ้นคืนไม่
เกิ น 950 ล้านบาท จานวนหุ ้นที่ จะซื้ อคื นไม่เกิน 64 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จานวนหุ ้นที่ จะซื้ อคื นคิ ดเป็ นร้ อยละ 2.13 ของหุ้นที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดมีระยะเวลาโครงการ 6 เดือน นับตั้งแต่ 24 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2562
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ได้มีผมู้ าใช้ใบสาคัญแสดงฯ (ESOP Warrant-1) ครั้งที่ 2/2561 คิดเป็ นจานวนหุ ้น 1.37 ล้านหุ ้น และทางบริ ษทั
ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจานวนหุ ้นกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เรี ยบร้ อยแล้ว ดังนั้นจึงทาให้จานวน
หุ้นที่จะได้รับสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนิ นงานครึ่ งปี แรกปี 2561 เพิ่มขึ้นจาก 3,004.84 ล้านหุ ้น เป็ น 3,006.21 ล้านหุ้น
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2561 ได้มีอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ปี 2561 ในอัตราหุ ้นละ 0.162 บาท คิดเป็ น
จานวนเงินทั้งสิ้ น 484.95 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 90.01% ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย ซึ่ งจ่ายให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นในวันที่ 7 กันยายน
2561
ในระหว่างเดือน กรกฎาคม - สิ งหาคม 2561 บริ ษทั ได้ซ้ื อหุ ้นทุนซื้ อคืน รวมจานวน 12.68 ล้านหุ้น ในราคาเฉลี่ยหุ ้นล่ะ 7.84 บาท คิดเป็ นเงิน
ทั้งสิ้น 99.43 ล้านบาท
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ได้มีผมู้ าใช้ใบสาคัญแสดงฯ (ESOP Warrant-1) ครั้งที่ 1/2562 คิดเป็ นจานวนหุ้น 0.65 ล้านหุ ้น และ
ทางบริ ษทั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจานวนหุ ้นกับกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เรี ยบร้ อยแล้ว ดังนั้นจึงทา
ให้จานวนหุ้นที่จะได้รับสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลจากการดาเนิ นงานปี 2561 เพิ่มขึ้นจาก 3,006.21ล้านหุ้น เป็ น 3,006.87 ล้านหุ้น
อนึ่ง ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลรวมทั้งสิ้ นสาหรับปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.300
บาท คิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 898.15 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 90.58% ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษี และสารองตามกฎหมาย (นโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่
น้อยกว่า 50% ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย) โดยจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่ อวันที่ 7 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ
0.162 บาท คิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 484.95 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็ นไปตามมติที่ประชุ มคณะกรรมการครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2561 และให้
จ่ายเงินปั นผลเพิ่มอีกในอัตราหุ ้นละ 0.138 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น 413.20 ล้านบาท ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที่ 6 พฤษภาคม
2562 และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดยผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2562
เรี ยบร้อยแล้ว

มุมมองผู้บริ หาร : สรุ ปผลการดาเนินงานประจาปี 2562
สรุ ปผลการดาเนิ นงานบริ ษทั บิวตี้คอมมูนิต้ ี จากัด(มหาชน) ผูด้ าเนิ นธุรกิจจาหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์เครื่ 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 2562 มีจานวนสาขา 347 สาขา ดังนี้
- บิวตี้ บุฟเฟ่ ต์(Beauty Buffet) มีจานวนสาขา 266 สาขา
- บิวตี้ คอทเทจ(Beauty Cottage) มีจานวนสาขา 74 สาขา
- บิวตี้ มาร์เก็ต(Beauty Market) มีจานวนสาขา 7 สาขา
1.2 สาขาในต่างประเทศ ณ ไตรมาส 1 ปี 2562 มีจานวนสาขา 10 สาขา ดังนี้
- ประเทศเวียดนาม มีจานวน 6 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 39 แห่ ง 1,006 จุดจาหน่าย เช่น
Boots จานวน 280 สาขา, ท๊อป ซุปเปอร์มาร์ เก็ต จานวน 193 สาขา, เทสโก้ โลตัส จานวน 172 สาขา, บิ๊กซี ซุปเปอร์ เซ็น
เตอร์ จานวน 157 สาขา , คิง พาวเวอร์ 22 สาขา ฯลฯ
2.2 จาหน่ายผ่านช่องทาง Traditional Trade มีการจาหน่ายใน Traditional Trade จานวน 448 แห่ ง สิ นค้าจานวน 28 SKUs
2.3 ช่ องทางแค็ตตาล็ อก จานวน 2 เล่ ม คื อ Friday Catalog และ 24 Shopping ของเซเว่น อี เลฟเวน มี สิ น ค้าวางจาหน่ าย
จานวน 650 สาขา และมีสินค้าวางจาหน่าย 15 SKUs
2.4 ช่องทาง E-commerce จานวน 19 แห่ ง โดยแบ่งเป็ นเว็ปไซด์ภายนอก Third party 18 แห่ง และภายในคือ Beauty plaza
คือ Website ,Facebook ,Line และ Amazon

3.

การออกงานแสดงสินค้า
บริ ษทั ได้ร่วมงานออกงาน ดังนี้
3.1 Top Thai Brands 2019 ณ กรุ งพนมเปญ ประเทศกัมพูชา วันที่ 31 มกราคม 2562 - 3 กุมภาพันธ์ 2562
3.2 Top Thai Brands 2019 ณ เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2562
3.3 China International Beauty Expo Beijing ณ กรุ งปักกิ่ง ประเทศจีน วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2562
3.4 Top Thai Brands 2019 ณ เวียงจันทร์ ประเทศลาว วันที่ 6-10 มีนาคม 2562
3.5 China International Beauty Expo Guangzhou ณ เมืองกว่างโจว วันที่ 10-12 มีนาคม 256

4.

การออกงานพบปะนักลงทุนไทยและต่ างประเทศ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้เดินทางไป Road Show ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ขอ้ มูลและความเชื่ อมัน่ กับกองทุนและนักลงทุน
ดังนี้
4.1 งาน Thai Corporate Day In Bangkok 2019 ของหลัก ทรั พ ย์บ ัวหลวง วัน ที่ 11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมคอนราด
กรุ งเทพ โดย นายสุ รพล เพชรกลึง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และ คุณดารณี ปะเถตัง เลขานุการบริ ษทั เลขานุการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
4.2 งาน “BEAUTY Analyst Meeting & Presentation” วันที่ 18 มี นาคม 2562 ณ สานักงานใหญ่ บมจ.บิ วตี้ คอมมูนิต้ ี โดย
นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ดร.พีระพงษ์ กิ ติเวชโภคาวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร นาย
สุรพล เพชรกลึง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี การเงินคุณศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ และ
นางสาวภัทราพร ถนอมกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิ ชย์
4.3 งานบรรยายในโครงการบริ ษทั จดทะเบียนพบนักลงทุน ของบริ ษทั หลักทรัพย์เอเชี ย พลัส จากัด วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ
สานักงาน หลักทรัพย์เอเชีย พลัส โดย นายสุรพล เพชรกลึง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ตัวขับเคลื่อนหลักของปี 2562
แผนการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในปี 2562 เป็ นกลยุทธ์การปรับปรุ งโครงสร้างและรู ปแบบบริ ษทั ในระยะยาว เพื่อยกระดับแบรนด์สินค้า
ภายใต้การจาหน่ ายของบริ ษทั เข้าสู่ การเป็ นแบรนด์ด้านความงามและสุ ขภาพที่ ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทยและในระดับนานาชาติ ซึ่ งจะ
นาไปสู่การเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั
ถึงแม้วา่ ในไตรมาสแรกนี้ บิวตี้ยงั ได้รับผลกระทบหลายๆอย่างจากปั จจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศดังได้กล่าวไปแล้วนั้น แต่บิวตี้ได้
ปรับ เปลี่ ยนกลยุท ธ์ท้ งั ในประเทศและต่ างประเทศ เช่ น ในตลาดประเทศจี น ได้มี ก ารเพิ่ มช่ องทางการจัด จาหน่ ายใหม่ ได้แ ก่ Cross Border ECommerce (CBEC) & General Trade (Online & Offline) ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนและเซ็นต์สัญญาแล้วตั้งแต่ปลายปี ที่แล้วจนถึ งปั จจุบนั ซึ่ งทั้งหมดนี้
จะต้องใช้เวลาและเริ่ มทยอยส่งผลมาเรื่ อยๆและน่าจะส่ งผลชัดเจนขึ้นในครึ่ งปี หลังของปี นี้
อีกทั้งการขยายไปยังตลาด International ประเทศอื่นๆอีก สิ บกว่าประเทศ เพื่อลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงจากตลาดเดียว เช่ น ประเทศ
เพื่อนบ้าน มาเลเซี ย สิ งคโปร์ ฟิ ลิ ปปิ นส์ อินโดนี เซี ย เมียนมาร์ เวียดนาม ลาว รวมถึ งอินเดี ย ที่พ่ ึงเซ็นต์สัญญาไปเมื่อเร็ วๆนี้ ซึ่ งสัดส่ วนยอดขายใน
ส่วนนี้ในปัจจุบนั ยังไม่มาก แต่จะทยอยเพิม่ มากขึ้นในอนาคต
สิ่ งต่างๆที่บิวตี้ปรับเปลี่ยนและทาทั้งหมดนี้ อาจจะต้องใช้เวลาบ้าง โดยบริ ษทั คาดว่าจะเริ่ มค่อยๆทยอยเห็นผลตั้งแต่ไตรมาสสองนี้ และจะ
ชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่ งหลังของปี นี้ ซึ่ งสิ่ งต่างๆเหล่านี้ จะเป็ นการทาให้เกิดการเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
โดยมีตวั ขับเคลื่อน 6 ด้านหลัก ดังนี้
1.

2.

3.

ขยายตลาดต่ างประเทศแบบเชิงรุก (Oversea)
โดยเน้นการขยายธุ รกิ จไปยัง 15 ประเทศ โดยมี 10 ประเทศที่เป็ นตัวแทนจาหน่ ายในปี 2561 และมีอีก 5 ประเทศเป้ าหมายใหม่ใน
ปี 2562 ที่ มี แ ผนจะขยายตลาด คื อ อิ นเดี ย รั ส เซี ย สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ บรู ไน และแคนาดา ในรู ป แบบของตัวแทนจาหน่ าย
Product Distributor ,Shop License , Shop in Shop หรื อ Counter sales รวมทั้งยังเน้นรุ กตลาดประเทศจี นซึ่ งถื อว่าเป็ นตลาดขนาด
ใหญ่มีโอกาสทางธุรกิจสู ง โดยมีแผนกระจายสิ นค้าผ่านช่ องทาง Cross Border E-commerce (CBEC) อย่างต่อเนื่ องซึ่ งช่องทางนี้ ถือ
เป็ นโอกาสใหม่สาหรับการค้าออนไลน์ในจีนที่รัฐบาลจีนมีมาตรการสนับสนุ นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะสิ นค้ากลุ่มเครื่ องสาอางโดย
ผูค้ า้ ออนไลน์จะได้รับสิ ท ธิ ส่ วนลดทางภาษี ในอัตราพิ เศษ และได้มีก ารแต่งตั้งตัวแทน (Distributor) ในช่ องทาง General Trade
(Online & Offline) กับ Carrot Mall เมื่อเดื อนมกราคม ปี 2562 ซึ่ งถื อว่าเป็ นก้าวสาคัญอย่างยิ่งในการรุ กตลาดจีน เพราะเป็ นตลาด
ใหญ่มาก และยังมีโอกาสอีกมากสาหรับสิ นค้าของบิวตี้ฯ
ช่ องทางร้ านค้าปลีกเข้ มแข็ง (Retail Business Models)
เสริ มสร้างและปรับปรุ งโมเดลธุรกิจ ด้วยศักยภาพที่บริ ษทั มีสาขารวมทั้งสิ้ น 347 สาขา จะพัฒนาปรับปรุ งและสร้างความเข้มแข็งให้
ช่องทางร้านค้าปลี ก โดยจะมีการพัฒนาการบริ หารร้านค้าปลีก, เปิ ดสาขาใหม่, เน้นการทาการตลาดได้ดว้ ยตัวร้านค้าปลีกเอง (Local
Store Marketing), สร้างโมเดลการขายสิ นค้าที่เป็ นสิ นค้า Multi Brand เข้ามาจาหน่ ายในร้ าน Beauty Buffet ซึ่ งได้เริ่ มท าแล้วโดย
คัดเลือกสิ นค้าที่เป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภคทั้งเครื่ องสาอางและอาหารเสริ มต่างๆ, รวมถึงการสร้างร้ านต้นแบบใหม่เพื่อจาหน่ ายสิ นค้า
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ครอบคลุมและทัว่ ถึง
กลุ่มสินค้ าอุปโภคเติบโตต่ อเนื่อง (Consumer Product)
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในช่ องทางการจาหน่ ายเดิ มโดยเน้นการเพิ่มจานวน SKUs สิ นค้าและทาการตลาดร่ วมกับห้างพร้อมกับเพิ่มช่ อง
ทางการจัดจาหน่ายใหม่ๆที่มีโอกาสเติบโตสู งและเข้าถึ งกลุ่มลูกค้า โดยช่องทางการขายในกลุ่มนี้ แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. Modern
Trade เช่น โลตัส บิ๊กซี ท็อปส์ คิงพาวเวอร์ 2. Convenient Store เช่น 7-11 และปี นี้ ได้เพิ่ม Family Mart 3.Traditional Trade เช่น ยีป่ ั๊ว
ซาปั๊ ว ทั้งในกรุ งเทพและต่างจังหวัด 4. Home shopping ซึ่งจะเริ่ มเร็ วๆนี้

4.

5.

6.

ช่ องทางอีคอมเมิร์ซ( E-Commerce)
ตอบสนองความต้องการของลู ก ค้าที่ เปลี่ ยนแปลงพัฒ นาและบริ ห ารจัด การโครงสร้ างระบบอี ค อมเมิ ร์ซ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
วางเป้ าหมายรุ กตลาดออนไลน์ ด้วยกลยุทธ์ O2O และพันธมิตร รวมถึ งพัฒนาระบบรองรับพฤติ กรรมการจับจ่ายผ่านมื อถื อของ
บริ ษทั เอง ซึ่ งคาดว่าจะเป็ นอีกหนึ่ งช่องทางที่จะช่วยผลักดันให้บริ ษทั มีรายได้เติบโตก้าวกระโดด ประกอบไปด้วย 1. S-Commerce:
Facebook, IG, Line, Twitter, Wechat 2. BEAUTY own website ซึ่ งในปั จจุ บ ัน อยู่ระหว่างการพัฒ นาจะเสร็ จในเร็ วๆนี้ 3. Third
Party websites เช่น Lazada, Shopee, Konvy
กลยุทธ์ การขายโดยใช้ สินค้ าขับเคลื่อน (Product Driven)
ขับเคลื่อนยอดขายให้เติบโตโดยการสร้าง Product Heros ที่มีกระแสดึ งดูดลูกค้าทั้งสิ นค้าเดิ มที่มีอยูแ่ ล้วและสิ นค้าใหม่ เน้นสิ นค้าที่
เป็ นอินโนเวชัน่ ตามเทรนด์แฟชัน่ ไลฟ์ สไตล์ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
กลยุทธ์ การตลาดแบบO2O (Marketing)
การเชื่อมสื่ อออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม นาเสนอ Influencers ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึ งพนักงานทุกระดับ เพื่อสร้าง Engagement
กับลู ก ค้าวงกว้างและเป็ นพลังในการสร้ างยอดขายให้ แ ก่ ช่ อ งทางออฟไลน์ และออนไลน์ ร่ วมกับ การพัฒ นาการตลาดระดับ
Regional สร้างตลาดต่างประเทศไปพร้อมกัน

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จากัด (มหาชน)
--------------------------------------------(นายสุรพล เพชรกลึง)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

