11 พฤษภาคม 2559
เรื่ อง

คาอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงาน สาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2559

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

สรุปผลการดาเนินงาน สาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2559
บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จากัด (มหาชน) รายงานผลการดาเนินงาน สาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เปรี ยบเทียบกับผลการดาเนิ นงานไตรมาสที่ 1 ปี
2558 ดังนี้






รายได้รวม ไตรมาส 1 ปี 2559 เท่ากับ 529.91 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 45.39%
กาไรขั้นต้น ไตรมาส 1 ปี 2559 เท่ากับ 349.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.67%
ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส 1 ปี 2559 เท่ากับ 146.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.72%
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ไตรมาส 1 ปี 2559 เท่ากับ 46.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.30%
กาไรสาหรับงวด ไตรมาส 1 ปี 2559 เท่ากับ 129.22 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 70.02%
ไตรมาส 1

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
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เทียบกับช่ วงเดียวกัน
เทียบกับไตรมาสที่แล้ ว
ไตรมาส 4
ของปี ที่แล้ ว (YoY)
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+/%
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%
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60.43 52.66% 194.05 33.81% (18.87) (9.73%)
106.19 43.67% 376.71 66.00% (27.35) (7.26%)
(1.18) (18.03%)
3.25 0.57%
2.11 65.10%
165.44 45.39% 574.01 100.00% (44.11) (7.68%)
26.17 21.72% 157.05 27.36% (10.38) (6.61%)
12.13 35.30%
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- 0.00%
- 0.00%
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53.22 70.02% 130.97 22.82%
(1.75) (1.34%)
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- 0.00%
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หมายเหตุ : 1. เปอร์เ ซ็นต์กาไรขั้นต้น คานวณเปรี ยบเทียบกับยอดรายได้จากการขาย 2. งบปี 2558 เป็ นงบปรับปรุ งใหม่

รายได้รวม
รายได้รวม ไตรมาส 1 ปี 2559 เท่ากับ 529.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.39% จากไตรมาส 1 ปี 2558 และลดลง 7.68% จากไตรมาส 4 ปี 2558
รายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักๆมาจากการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้นมาก โดยเพิ่มขึ้น 44 สาขา จาก 304 สาขา ณ 31 มีนาคม 2558 (ในประเทศ : ร้ านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 205
สาขา, ร้านบิวตี้ คอทเทจ 67 สาขา, และร้ านบิวตี้ มาร์ เก็ต 10 สาขา และสาขาต่างประเทศ : ร้ านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 19 สาขา และร้ านบิวตี้ คอทเทจ 3 สาขา)
เพิ่มขึ้นเป็ น 348 สาขา ณ 31 มีนาคม 2559 (ในประเทศ : ร้ านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 230 สาขา, ร้านบิวตี้ คอทเทจ 72 สาขา, และร้ านบิวตี้ มาร์ เก็ต 14 สาขา และ
สาขาต่างประเทศ : ร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 29 สาขา และร้านบิวตี้ คอทเทจ 3 สาขา) และเพิ่มขึ้นจาก Same Store Sales Growth ที่งวดไตรมาส 1 ปี 2559 เฉลี่ย
เท่ากับ 26.35% ส่วนรายได้อื่นหลักๆ มาจากดอกเบี้ยรับ สาหรับสัดส่ วนรายได้ปี 2559 นี้ ส่ วนใหญ่มาจากการขายผ่านช่ องทางร้ านค้าปลี ก โดยมีสัดส่ วน

ของร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์เท่ากับ 71.94% ร้ านบิวตี้ คอทเทจ 9.93% ร้ านบิ วตี้ มาร์ เก็ต 2.96% แฟรนไชส์ 0.98% คอนซู มเมอร์ โปรดักส์ 8.73% ค้าส่ ง,
ต่างประเทศและอื่นๆ 5.46%
รายได้รวมลดลงเล็กน้อยจากไตรมาส 4 ปี ที่แล้ว เนื่องจากไตรมาส 4 เป็ น high season ของธุรกิจ
กาไรขั้นต้ น
กาไรขั้นต้น ไตรมาส 1 ปี 2559 เท่ากับ 349.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.67% จากไตรมาส 1 ปี 2558 และลดลง 7.26% จากไตรมาส 4 ปี 2558
กาไรขั้นต้นในไตรมาส 1 ปี 2559 เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น สาหรับอัตรากาไรขั้นต้นไตรมาส 1 ปี 2559 เท่ากับ 66.60% ต่ากว่าอัตรากาไร
ขั้นต้นของไตรมาส 1 ปี 2558 (67.94%) และมากกว่าอัตรากาไรขั้นต้นของไตรมาส 4 ปี 2558 (66.00%)
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส 1 ปี 2559 เท่ากับ 146.67 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 21.72% จากไตรมาส 1 ปี 2558 และลดลง 6.61% จากไตรมาส 4 ปี
2558 ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ที่แล้วหลักๆมาจากค่าเช่าร้านและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เนื่ องจากมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นมาก
ในปี นี้และมีการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายสาขาและรองรับร้านรู ปแบบใหม่ดว้ ย รวมทั้งผลกระทบจากการปรับค่าจ้างประจาปี ในเดือน
มกราคมที่ผา่ นมา
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ไตรมาส 1 ปี 2559 เท่ากับ 46.51 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 35.30% จากไตรมาส 1 ปี 2558 และลดลง 21.39% จากไตรมาส 4 ปี
2558 ค่าใช้จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ้นหลักๆเนื่องจากมีจานวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของบริ ษทั
อนึ่ง สัดส่ วนค่าใช้จ่ายรวม(SG&A)ต่อยอดรายได้รวมในไตรมาส 1 ปี 2559 คิดเป็ น 36.45% ต่อยอดรายได้รวม ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2558 ที่
เท่ากับ 42.49% ต่อยอดรายได้รวม และลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2558 ที่เท่ากับ 37.67% ต่อยอดรายได้รวม ซึ่งแสดงถึงประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมค่าใช้จ่าย
ได้เป็ นอย่างดี
กาไรสุ ทธิ
กาไรสาหรับงวด ไตรมาส 1 ปี 2559 เท่ากับ 129.22 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 70.02% จากไตรมาส 1 ปี 2558 และลดลง 1.34% จากไตรมาส 4 ปี 2558
กาไรสาหรับงวดเพิ่มขึ้น หลักๆมาจากยอดรายได้และกาไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น และความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายซึ่ งทาได้ดี แต่ลดลงจากไตรมาสที่
แล้วเล็กน้อยเนื่องจากการที่ไตรมาส 4 เป็ นช่วง High season ของธุรกิจ
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์รวม ณ 31 มีนาคม 2559 เท่ากับ 1,600.69 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 107.77 ล้านบาท หรื อ 7.22% จาก 31 ธันวาคม 2558 โดยรายการที่เพิม่ ขึ้น
หลักๆมาจากการได้เงินมาจากกิจกรรมดาเนินงาน โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 287.91 ล้านบาท, เงินลงทุนชัว่ คราว 540.00 ล้านบาท
(เงินลงทุนชัว่ คราว หมายถึง เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินครบกาหนดภายในระยะเวลาที่เกิ น 3 เดื อนแต่ไม่เกิ น 1 ปี ) ส่ วนยอดลูกหนี้ เท่ากับ 46.11
ล้านบาท ซึ่งไม่มีลูกค้าที่ผิดชาระหนี้ , สิ นค้าคงเหลือสุ ทธิ 289.93 ล้านบาท, ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 306.41 ล้านบาท
ส่วนหนี้ สินรวมเท่ากับ 312.64 ล้านบาท ลดลง 21.92 ล้านบาท หรื อ 6.55% จาก 31 ธันวาคม 2558 หนี้ สินหลักๆได้แก่ เจ้าหนี้ การค้า 97.59
ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเท่ากับ 51.72 ล้านบาท, เจ้าหนี้ ค่าทรัพย์สินเท่ากับ 28.93 ล้านบาท สาหรับส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นมียอดเท่ากับ 1,277.74 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 129.73 ล้านบาท หรื อ 11.30% จาก 31 ธันวาคม 2558 โดยสาเหตุหลักที่เพิ่มมาจากกาไรจากการดาเนินงานสาหรับงวด
งบกระแสเงินสด
สาหรับไตรมาส 1 ปี 2559 บริ ษทั มีกระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิ จกรรมดาเนิ นงานจานวน 101.78 ล้านบาท ใช้ไปจากกิ จกรรมลงทุน 67.12
ล้านบาท ซึ่งเป็ นการจัดซื้ออาคารและอุปกรณ์ 12.88 ล้านบาท ส่ วนเงินลงทุนชัว่ คราวลดลง 80.00 ล้านบาท

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
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อัตราส่ วนสภาพคล่อง เท่ากับ 3.66 เท่า แสดงถึงความสามารถในการชาระหนี้ ระยะสั้นได้ดี ดีข้ ึนจากปี ที่แล้ว
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้า(สิ นค้าสาเร็ จรู ป) เท่ากับ 115 วัน ซึ่งถือว่าอยูใ่ นอัตราที่เหมาะสมสาหรับการดาเนิ นงานของบริ ษทั ปรับตัวดี ข้ ึนจาก
ไตรมาสที่แล้วและปรับตัวดี ข้ ึนจากสิ้ นปี ก่อนอีกด้วย ทั้งนี้ เพราะมีสินค้าที่จาเป็ นต้องสต๊อคไว้เพื่อการขยายสาขาที่มีการเปิ ดสาขาจานวนมาก อีกทั้งการ
สต๊อคสิ นค้าสาหรับร้านบิวตี้ มาร์ เก็ตที่สต๊อคสิ นค้ามีมากกว่าร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ และร้านบิวตี้ คอทเทจ และเพื่อแก้ปัญหาการ Shortage ซึ่งทาให้เสี ยโอกาส
ในการขาย
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น เท่ากับ 40.24% ซึ่ งอยูใ่ นอัตราที่สูง ดีข้ ึนจากปี ที่แล้วเนื่องจากสามารถทากาไรได้เพิ่มขึ้น
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ เท่ากับ 31.48% ซึ่งอยูใ่ นอัตราที่สูง ดีข้ ึนจากปี ที่แล้วเนื่องจากมีผลการดาเนิ นงานที่ดีข้ ึน
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น เท่ากับ 0.26 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั มีหนี้ สินอยูน่ ้อยมากเมื่อเทียบกับส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ดี ข้ ึนเล็กน้อย
จากปี ที่แล้ว
การจ่ ายเงินปันผล
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลรวมทั้งสิ้ นสาหรับปี 2557 ในอัตราหุ ้นละ 0.99 บาท คิด
เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 297.00 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 99.33% ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย (นโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่า 50%
ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย) โดยจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในอัตราหุ ้นละ 0.35 บาท คงเหลือ
เงินปั นผลที่จ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.64 บาท ซึ่ งจ่ายให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 และที่ผปู ้ ระชุ มผูถ้ ือหุ้น ในวันที่ 24 เมษายน 2558 ได้
อนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลนี้ แล้ว
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2558 ได้มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ปี 2558 ในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท คิดเป็ น
จานวนเงินทั้งสิ้ น 150.00 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 88.44% ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย ซึ่ งจ่ายให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นในวันที่ 11 กันยายน
2558 อนึ่ ง อัตราเงินปั นผลต่อหุ ้นลดลง เป็ นผลเนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงมูลค่าหุ ้นจากหุ ้นละ 1.00 บาทต่อหุ ้น จานวน 300 ล้านหุ้น จานวนเงิน 300.00
ล้านบาท เปลี่ยนเป็ นมูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น จานวน 3,000 ล้านหุ ้น จานวนเงิน 300.00 ล้านบาท โดยสัดส่ วนการถื อหุ ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ ง
ผ่านการอนุมตั ิจากการประชุมผูถ้ ือหุ ้น เมื่อ 24 เมษายน 2558 และจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อ 8 พฤษภาคม 2558
นอกจากนี้ ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงิ นปั นผลรวมทั้งสิ้ นสาหรับปี 2558 ในอัตราหุ ้นละ
0.133 บาท คิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 399.00 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 99.13% ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย (นโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่
น้อยกว่า 50% ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย) โดยจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ในอัตราหุ ้นละ 0.05
บาท คิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 150.00 ล้านบาท คงเหลือเงินปั นผลที่จ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ ้นละ 0.083 บาท คิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 249.00 ล้านบาท ซึ่ งจะ
จ่ายให้แก่ผถู้ ือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และที่ผปู ้ ระชุมผูถ้ ือหุ ้น ในวันที่ 25 เมษายน 2559 ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลนี้เรี ยบร้อยแล้ว

มุมมองผู้บริ หาร : สรุ ปผลการดาเนินงาน ประจาไตรมาส 1 ปี 2559
-

ยอดขายที่เติบโตสูงมาจากอะไร จะโตอย่างนี้ไปถึงเมื่อไร ?

-

ทาไมกาไรยังโตสู ง ?

คาถามยอดฮิ ตในช่ วงนี้ คงหนี ไม่พน้ สองสามคาถามข้างต้นนี้ เป็ นแน่ เนื่ องจากท่ามกลางภาวะเศรษฐกิ จที่รุมเร้ าในปั จจุบนั นี้ ทั้งในประเทศและ
นอกประเทศ ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจและจากภัยแล้งที่เกิ ดขึ้นในช่ วงนี้ แต่ทว่าบิวตี้ยงั สามารถรักษาการเพิ่มขึ้นของรายได้รวมได้ถึงกว่า 45% และมีอตั รา
เพิ่มของ Same Store Sales Growth เฉลี่ยกว่า 26% และกาไรในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้นถึง 70% จากช่วงเดียวกันของปี ที่แล้ว ถึงแม้จะลดลงเล็กน้อยจากไตรมาส
4 ปี ที่แล้ว ซึ่ งต้องยอมรับว่าไตรมาส 4 เป็ นช่วง High season ของธุรกิจนี้
การที่ยอดขายเติบโตสู งในช่ วงไตรมาสนี้ มาจากหลายปั จจัยด้วยกัน ได้แก่ การเพิ่มสาขาอย่างต่อเนื่ อง โดย ณ 31 มี นาคม 2559 มีสาขารวมใน
ประเทศทั้งหมดถึ ง 316 สาขา ซึ่ งตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างทัว่ ถึ ง ทั้งนี้ เนื่ องจากการขยายตัวของเมือ ง (Urbanization) รวมถึ ง
พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคที่ หัน มาสนใจกับบุ ค ลิ ก ภาพส่ วนตัวเพิ่ ม มากขึ้ น อี ก ทั้งการที่ ไทยเป็ นเมื อ งร้ อ น ผู ้ค นส่ วนใหญ่ จึ งชอบที่ จ ะมาช็ อปปิ้ งใน
ห้างสรรพสิ นค้าที่มีเครื่ องปรับอากาศ ซึ่งการที่ร้านของบิวตี้ได้ขยายตัวควบคู่ไปกับการขยายตัวของห้างสรรพสิ นค้า เช่ น โลตัส บิ๊กซี เซ็นทรัล โรบินสัน
ฯลฯ จึงได้รับประโยชน์จากเรื่ องเหล่านี้ ดว้ ย
ปั จจัยต่อมาได้แก่การนาระบบ Customer Relation Management Program (CRM) มาใช้ ส่ งผลให้มีลูกค้าที่เป็ นสมาชิ กเพิ่มมากขึ้นและมีการแลก
แต้มแลกพ้อยท์ซ่ ึ งประสพผลสาเร็ จอย่างดี ส่ วนการออกผลิ ตภัณฑ์ใหม่อย่างสม่ าเสมอก็เป็ นอี กปั จจัยที่ ทาให้ยอดขายเพิ่มขึ้น การทาโปรโมชั่นอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มยอดขาย การได้รับความนิ ยมอย่างสู งจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวจีน ชาวตะวันออกกลาง และเพื่อนบ้าน ที่จะลื มไม่ได้คือการพัฒนาทีมขาย
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งทาอย่างต่อเนื่องและมีหลักสู ตรที่ดี ซึ่งปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ จะสามารถสร้างความเติบโตให้กบั ยอดขายของบริ ษทั ฯในระยะยาวได้
นอกจากนี้ ในช่ องทางอื่นก็มีการเติบโตที่สูงเช่ นเดี ยวกัน เช่ น ช่ องทางคอนซู เมอร์ โปรดักส์ ทั้งจากโมเดิ ร์นเทรด เทรดดิ ชั่นนอลเทรด และแค
ตาล็อก ช่องทางอีคอมเมิร์ซซึ่งเริ่ มเป็ นที่นิยมเพิ่มขึ้น รวมถึงช่องทางต่างประเทศก็มีการเจริ ญเติบโตที่สูงมากเช่นกัน
ในมุมของกาไรสุ ทธิที่เพิ่มสู งขึ้น ก็เนื่ องจากยอดขายที่เติบโตสู งขึ้น ประกอบกับค่าใช้จ่าย SG&A ส่วนหนึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายคงที่ เมื่อยอดขายสู งขึ้นจึง
ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ของกาไรสุ ทธิต่อยอดขายสู งขึ้นนัน่ เอง รวมทั้งทางบริ ษทั ฯได้มีการทา Cost saving program เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่ อง
จากปั จจัยต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น บริ ษทั ฯจึงมัน่ ใจว่าจะสามารถเติบโตได้ตามเป้ าหมายอย่างแน่นอน
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จากัด (มหาชน)
--------------------------------------------(นายสุรพล เพชรกลึง)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

