13 สิงหาคม
เรื อง

คําอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน สําหรับไตรมาสที ปี

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สรุปผลการดําเนินงาน สําหรับไตรมาสที 2 ปี

และงวด 6 เดือนแรก ปี

และงวด เดือน ปี

บริ ษทั บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน) รายงานผลการดําเนิ นงาน สําหรับไตรมาสที ปี
การดําเนินงานไตรมาสที 2 ปี

และงวด เดือนแรก ปี

เปรี ยบเทียบกับผล

ดังนี
ไตรมาส 2

ล้ านบาท

ปี 2562
%
531.61 100.00%
317.83 60.16%
262.37 49.36%
46.77
8.80%
71.87 13.52%

รายได้รวม
กํา ไรขันต้น
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริ หาร
กํา ไรสําหรับงวด
EBITDA

เทียบกับช่ วงเดียวกัน เทียบกับไตรมาสทีแล้ว
ของปี ทีแล้ ว (YoY)
(QoQ)
+/%
+/%
(325.92) (38.01%) (17.13) (3.12%)
(231.51) (42.14%) (12.51) (3.79%)
13.56
5.45%
14.16
5.70%
(209.59) (81.76%) (22.79) (32.76%)
(263.99) (78.60%) (29.21) (28.90%)

ยอดสะสม
ปี 2562
%
1,080.34 100.00%
648.16 60.45%
510.59 47.26%
116.32 10.77%
172.95 16.01%

เทียบกับช่ วงเดียวกัน
ของปี ทีแล้ ว (YoY)
+/%
(682.12) (38.70%)
(508.98) (43.99%)
(7.91) (1.53%)
(422.45) (78.41%)
(522.66) (75.14%)

หมายเหตุ : 1. เปอร์เ ซ็นต์กาํ ไรขันต้น คํานวณเปรียบเทียบกับยอดรายได้จากการขาย

รายได้ รวม
รายได้รวม ไตรมาส ปี
งวด เดือนแรก ปี

เท่ากับ

. ล้านบาท ลดลง . % จากไตรมาส ปี

เท่ากับ , . ล้านบาท ลดลง . % จากงวด เดือนแรก ปี

และลดลง . % จากไตรมาส ปี

และ

และ Same Store Sales Growth ทีงวด เดือนแรก เท่ากับ

-45.95%
รายได้ทีลดลงหลักๆ ยังคงเป็ นผลกระทบต่อเนืองมาจากหลายๆ ปัจจัยทีเกิดขึน เช่น ผลกระทบจากการลดลงของจํานวนนักท่องเทียวชาวจี น
ผลกระทบจากการออกกฏหมาย e-commerce ของตลาดจีนเมือต้นปี

และผลกระทบจากการเปลียนแปลงของค่าเงินหยวนทียังอ่อนค่าอยู่ ประกอบ

กับสภาวะเศรษฐกิจปั จจุ บันที ชะลอตัว การบริ โภคในประเทศยังไม่ฟื นตัว ผูบ้ ริ โภคมีก าํ ลังซื อทีลดลง และสภาวะการแข่งขันในตลาดกลุ่ม ธุ ร กิ จ
เครื องสําอางทีรุ นแรง ในเรื องของการจัดโปรโมชันเพือกระตุน้ ยอดขาย เพือแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากผูแ้ ข่งขันรายเดิม และผูแ้ ข่งขันหน้าใหม่ ที
เพิมขึนมาก และไตรมาส ยังเป็ นในช่วง Low season ของบริ ษทั อีกด้วย
แต่ทงนี
ั ในปี

บริ ษทั มีการปรับกลยุทธ์โดยการเพิมช่องทางใหม่ในตลาดจีน ได้แก่ Cross Border E-Commerce (CBEC) & General Trade

(Online & Offline) อีกทังการขยายไปยังตลาด International ประเทศอืนๆอีกสิบกว่าประเทศ เพือลดความเสียงจากการพึงพิงจากตลาดเดียว เช่น มาเลเซี ย
สิงคโปร์ ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย เมียนมาร์ เวียดนาม ลาว ใต้หวัน ฮ่องกง บรู ไน ญีปุ่ น รวมถึงอินเดีย โดยได้มีการปรับเปลียนและเซ็นต์สัญญาแล้วตังแต่
ปลายปี ทีแล้วจนถึงปั จจุบนั ซึ งทังหมดนียังคงต้องใช้เวลาและคาดว่าจะเริ มทยอยส่งผลมาเรื อยๆ และน่าจะส่งผลชัดเจนขึนในครึ งปี หลังนี
กําไรขันต้ น
กําไรขันต้น ไตรมาส ปี
งวด เดือนแรก ปี

เท่ากับ 317.83 ล้านบาท ลดลง 42.14% จากไตรมาส ปี

ซึงเท่ากับ . %

และ

เท่ากับ 648.16 ล้านบาท ลดลง 43.99% จากงวด เดือนแรก ปี

สําหรับอัตรากําไรขันต้นไตรมาส ปี
ขันต้นของไตรมาส ปี

และลดลง 3.79% จากไตรมาส ปี

เท่ากับ . % ตํากว่าอัตรากําไรขันต้นของไตรมาส ปี

( . %) และอัตรากําไรขันต้น เดือนแรก ปี

( . %) และตํากว่าอัตรากําไร

เท่ากับ . % ตํากว่าอัตรากําไรขันต้นจากงวด เดือนแรก ปี

สําหรับอัตรากําไรขันต้นทีลดลงนัน หลักๆเป็ นผลมาจากการทําโปรโมชันต่างเพิมขึน เพือเพิมศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึง clearance sales
ในช่วงกลางปี เพือกระตุน้ ยอดขายในช่วง Low season รวมทังการให้ส่วนลดทีมากขึนเพือเปิ ดช่องทางการขายใหม่ๆในตลาดต่างประเทศ
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ไตรมาส ปี
เท่ากับ . ล้านบาท เพิมขึน . % จากไตรมาส ปี
และเพิมขึน . % จากไตร
มาส ปี
และงวด เดือนแรก ปี
เท่ากับ . ล้านบาท ลดลง . % จากงวด เดือนแรก ปี
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารงวด
เดือนแรก ปี
ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ทีแล้ว หลักๆ มาจากค่าใช้จา่ ยเกียวกับพนักงาน เช่น ค่าคอมมิชชัน เนืองจากผันแปรไปตามยอดขายทีลดลง
รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายต่างๆ ได้ดี แสดงถึงประสิ ทธิภาพในการบริ หารค่าใช้จ่าย
ของบริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี ในสภาวะทีมีการแข่งขันสูง ตามโครงการประหยัดค่าใช้จ่าย (Cost saving program)
อนึง สัดส่วนค่าใช้จา่ ยรวม (SG&A) ต่อยอดรายได้รวมในไตรมาส ปี
คิดเป็ น . % ต่อยอดรายได้รวม เพิมขึนจากไตรมาส ปี
ทีเท่ากับ . % ต่อยอดรายได้รวม และเพิมขึนจากไตรมาส ปี
ทีเท่ากับ . % ต่อยอดรายได้รวม และงวด เดือนแรก ปี
คิดเป็ น . %
ต่อยอดรายได้รวม เพิมขึนจากงวด เดือนแรก ปี
ทีเท่ากับ . % ต่อรายได้รวม ซึงสัดส่วนค่าใช้จ่ายโดยรวมต่อยอดขายทีเพิมขึน เนืองจากมีส่วน
ของค่าใช้จ่ายลักษณะคงทีซึงเมือยอดรายได้ลดลงจะทําให้สดั ส่วนของค่าใช้จ่ายต่อยอดขายเพิมขึน
กําไรสุ ทธิ
กําไรสําหรับงวด ไตรมาส 2 ปี
เท่ากับ . ล้านบาท ลงลง . % จากไตรมาส ปี
และลดลง . % จากไตรมาส ปี
และงวด เดือนแรก ปี
เท่ากับ . ล้านบาท ลดลง . % จากงวด เดือนแรก ปี
กําไรสําหรับงวดลดลง หลักๆ มาจากยอดรายได้และ
กําไรขันต้นทีลดลง แต่บริ ษทั ยังคงมีความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี
การจ่ ายเงินปันผล
ทีประชุมกรรมการบริ ษทั เมือวันที สิงหาคม
ได้มีอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ปี
ในอัตราหุน้ ละ . บาท คิดเป็ นจํานวน
เงินทังสิ น . ล้านบาท หรื อเท่ากับ . % ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษีและสํารองตามกฎหมาย ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ซึ งมีชือปรากฏ ณ วันกําหนดรายชือผูถ้ ือ
หุน้ (Record Date) ทีมีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที สิงหาคม
ซึงจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันที กันยายน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)
--------------------------------------------(นายสุรพล เพชรกลึง)
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน

