12 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง

คาอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงาน สาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2562 และงวด 9 เดือน ปี 2562

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

สรุปผลการดาเนินงาน สาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2562 และงวด 9 เดือน ปี 2562
บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จากัด (มหาชน) รายงานผลการดาเนิ นงาน สาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2562 และงวด 9 เดือน ปี 2562 เปรี ยบเทียบกับผลการ
ดาเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ดังนี้

ล้ านบาท
รายได้รวม
กาไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
กาไรสาหรับงวด
EBITDA

ไตรมาส 3
ปี 2562
%
456.98 100.00%
276.53 60.85%
215.66 47.19%
50.85 11.13%
76.29 16.69%

เทียบกับช่ วงเดียวกัน เทียบกับไตรมาสที่แล้ ว
ของปี ที่แล้ ว (YoY)
(QoQ)
+/%
+/%
(624.68) (57.75%) (74.63) (14.04%)
(399.52) (59.10%) (41.30) (12.99%)
(53.62) (19.91%) (46.71) (17.80%)
(278.14) (84.54%)
4.08
8.73%
(349.57) (82.09%)
4.42
6.14%

ยอดสะสม
ปี 2562
%
1,537.32 100.00%
924.69 60.57%
726.25 47.24%
167.17 10.87%
249.23 16.21%

เทียบกับช่ วงเดียวกัน
ของปี ที่แล้ ว (YoY)
+/%
(1,306.80) (45.95%)
(908.50) (49.56%)
(61.54) (7.81%)
(700.59) (80.74%)
(872.22) (77.78%)

หมายเหตุ : 1. เปอร์เ ซ็นต์กาไรขั้นต้น คานวณเปรี ยบเทียบกับยอดรายได้จากการขาย

รายได้รวม
รายได้รวม ไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากับ 456.98 ล้านบาท ลดลง 57.75% จากไตรมาส 3 ปี 2561 และลดลง 14.04% จากไตรมาส 2 ปี 2562 และ
งวด 9 เดือน ปี 2562 เท่ากับ 1,537.32 ล้านบาท ลดลง 45.95% จากงวด 9 เดือน ปี 2561 และ Same Store Sales Growth ที่งวด 9 เดือน เท่ากับ -47.55%
สาหรับสัดส่วนรายได้ปี 2562 นี้ ส่ วนใหญ่มาจากการขายผ่านช่ องทางร้ านค้าปลีก โดยมีสดั ส่ วนของร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์เท่ากับ 43.61% ร้านบิวตี้
คอทเทจ 12.09% ร้านบิวตี้ มาร์ เก็ต 1.10% ต่างประเทศ 24.93% คอนซูมเมอร์โปรดักส์ 15.80% อีคอมเมิร์ช 1.22% และอื่นๆ 1.26% อนึ่ง การขายไปตลาด
ต่างประเทศบริ ษทั ขายสิ นค้าในลักษณะค้าส่ ง
รายได้ที่ลดลงหลักๆ เป็ นผลกระทบมาจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริ กา ทาให้สภาพเศรษฐกิ จที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่ องทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็ นผลทาให้ ผูบ้ ริ โภคจับจ่ายใช้ส อยลดลง และจากสภาวะการแข่ งขัน ที่รุนแรงในตลาดของกลุ่ม ธุ รกิ จเครื่ องสาอางที่ ยงั แข่ งขัน กัน จัด
โปรโมชัน่ ต่างๆ ออกมาเพื่อกระตุน้ ยอดขาย และเพื่อแย่งชิ งส่ วนแบ่งทางการตลาดจากทั้งผูแ้ ข่งขันรายเดิม และผูแ้ ข่งขันรายใหม่ที่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ บริ ษทั ยังมุ่งเน้นการพัฒนาช่องทางจัดจาหน่ ายที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้เข้าถึ งกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการพัฒนารู ปแบบ
Model ร้ า นค้า ปลี ก ใหม่ ใ ห้ เ ป็ น Multi Brand มากขึ้ น รวมถึ ง ผลัก ดัน การเติ บ โตในช่ อ งทาง Modern Trade และ E-Commerce มากขึ้ น ส่ ว นตลาด
ต่างประเทศได้มีการปรับกลยุทธ์โดยการเพิ่มช่ องทางใหม่ในตลาดจีน รวมทั้งการขยายไปยังตลาด International ประเทศอื่นๆอีกสิ บกว่าประเทศ เพื่อลด
ความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงจากตลาดเดียว ซึ่งได้มีการเซ็นสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายครบทุกประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
กาไรขั้นต้ น
กาไรขั้นต้น ไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากับ 276.53 ล้านบาท ลดลง 59.10% จากไตรมาส 3 ปี 2561 และลดลง 12.99% จากไตรมาส 2 ปี 2562 และ
งวด 9 เดือน ปี 2562 เท่ากับ 924.69 ล้านบาท ลดลง 49.56% จากงวด 9 เดือน ปี 2561
สาหรับอัตรากาไรขั้นต้นไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากับ 60.85% ต่ากว่าอัตรากาไรขั้นต้นของไตรมาส 3 ปี 2561 (62.72%) และสู งกว่าอัตรากาไร
ขั้นต้นของไตรมาส 2 ปี 2562 (60.16%) และอัตรากาไรขั้นต้น 9 เดือน ปี 2562 เท่ากับ 60.57% ต่ากว่าอัตรากาไรขั้นต้นจากงวด 9 เดือน ปี 2561 ซึ่ งเท่ากับ
65.16%

สาหรั บอัตรากาไรขั้นต้นที่ลดลงนั้น หลักๆเป็ นผลมาจากการทาโปรโมชัน่ เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในสภาวะการแข่งขันที่
รุ นแรง รวมทั้งการให้ส่วนลดที่มากขึ้นเพื่อเปิ ดช่องทางการขายใหม่ๆในตลาดต่างประเทศ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากับ 215.66 ล้านบาท ลดลง 19.91% จากไตรมาส 3 ปี 2561 และลดลง 17.80% จากไตร
มาส 2 ปี 2562 และงวด 9 เดือน ปี 2562 เท่ากับ 726.25 ล้านบาท ลดลง 7.81% จากงวด 9 เดือน ปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารที่ลดลง หลักๆ มา
จากการปรับกลยุทธ์และแผนดาเนินงานของบริ ษทั ที่มุ่งเน้นบริ หารจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการประหยัดค่าใช้จ่าย (Cost saving program)
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย ค่าใช้จ่ายที่มีลกั ษณะคงที่ต่างๆ ด้วยการปิ ดสาขาที่ไม่มีศกั ยภาพในการทากาไร เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่
ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และอีกส่ วนหนึ่ งลดลงจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เช่น ค่าคอมมิชชัน่ เนื่ องจากผันแปรไปตามยอดขายที่ลดลง เป็ นต้น
อนึ่ง สัดส่ วนค่าใช้จ่ายรวม (SG&A) ต่อยอดรายได้รวมในไตรมาส 3 ปี 2562 คิดเป็ น 47.19% ต่อยอดรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 2561
ที่เท่ากับ 24.90% ต่อยอดรายได้รวม และลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2562 ที่เท่ากับ 49.36% ต่อยอดรายได้รวม และงวด 9 เดือน ปี 2562 คิดเป็ น 47.24% ต่อ
ยอดรายได้รวม เพิม่ ขึ้นจากงวด 9 เดือน ปี 2561 ที่เท่ากับ 27.70% ต่อรายได้รวม ซึ่งสัดส่ วนค่าใช้จ่ายโดยรวมต่อยอดขายที่เพิม่ ขึ้น เนื่องจากมีส่วนของ
ค่าใช้จ่ายลักษณะคงที่ซ่ ึ งเมื่อยอดรายได้ลดลงจะทาให้สดั ส่ วนของค่าใช้จ่ายต่อยอดขายเพิม่ ขึ้น
กาไรสุ ทธิ
กาไรสาหรับงวด ไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากับ 50.85 ล้านบาท ลงลง 84.54% จากไตรมาส 3 ปี 2561 และเพิ่มขึ้น 8.73% จากไตรมาส 2 ปี 2562
และงวด 9 เดือน ปี 2562 เท่ากับ 167.17 ล้านบาท ลดลง 80.74% จากงวด 9 เดือน ปี 2561 กาไรสาหรับงวด ไตรมาส 3 ปี 2562 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ปี
2562 มาจากอัตรากาไรขั้นต้นที่เพิม่ ขึ้นเล็กน้อย ประกอบกับบริ ษทั สามารถบริ หารจัดการค่าใช้จ่ายได้เป็ นอย่างดี
การจ่ ายเงินปันผล
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2562 ได้มีอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ปี 2562 ในอัตราหุ ้นละ 0.035 บาท คิดเป็ นจานวน
เงินทั้งสิ้ น 104.80 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 90.10% ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย ให้กบั ผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมีชื่อปรากฏ ณ วันกาหนดรายชื่ อผู้
ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 สิ งหาคม 2562 ซึ่ งจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในวันที่ 9 กันยายน 2562

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

