
 
       13 สิงหาคม  

เรือง  คาํอธิบายและบทวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน สาํหรับไตรมาสที  ปี  และงวด 6 เดือนแรก ปี  

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สรุปผลการดําเนินงาน สําหรับไตรมาสท ี2 ปี  และงวด  เดือน ปี  

 บริษทั บิวตี คอมมูนิตี จาํกดั (มหาชน) รายงานผลการดาํเนินงาน สาํหรับไตรมาสที  ปี  และงวด  เดือนแรก ปี  เปรียบเทียบกบัผล

การดาํเนินงานไตรมาสที 2 ปี  ดงันี 

 

รายได้รวม  

 รายไดร้วม ไตรมาส  ปี  เท่ากบั .  ลา้นบาท ลดลง . % จากไตรมาส  ปี  และลดลง . % จากไตรมาส  ปี  และ

งวด  เดือนแรก ปี  เท่ากบั , .  ลา้นบาท ลดลง . % จากงวด  เดือนแรก ปี  และ Same Store Sales Growth ทีงวด  เดือนแรก เท่ากบั  

-45.95%  

รายไดที้ลดลงหลกัๆ ยงัคงเป็นผลกระทบต่อเนืองมาจากหลายๆ ปัจจยัทีเกิดขนึ เช่น ผลกระทบจากการลดลงของจาํนวนนกัท่องเทียวชาวจีน 

ผลกระทบจากการออกกฏหมาย e-commerce ของตลาดจีนเมอืตน้ปี  และผลกระทบจากการเปลียนแปลงของคา่เงินหยวนทียงัอ่อนค่าอยู ่ประกอบ

กับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทีชะลอตัว การบริโภคในประเทศยงัไม่ฟืนตัว ผูบ้ริโภคมีกาํลังซือทีลดลง และสภาวะการแข่งขนัในตลาดกลุ่มธุรกิจ

เครืองสาํอางทีรุนแรง ในเรืองของการจดัโปรโมชนัเพือกระตุน้ยอดขาย เพือแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากผูแ้ขง่ขนัรายเดิม และผูแ้ข่งขนัหนา้ใหม่ที

เพมิขนึมาก และไตรมาส  ยงัเป็นในช่วง Low season ของบริษทัอีกดว้ย 

แตท่งันีในปี  บริษทั มีการปรับกลยทุธ์โดยการเพิมช่องทางใหม่ในตลาดจีน ไดแ้ก่ Cross Border E-Commerce (CBEC) & General Trade 

(Online & Offline) อีกทงัการขยายไปยงัตลาด International ประเทศอืนๆอีกสิบกว่าประเทศ  เพอืลดความเสียงจากการพึงพิงจากตลาดเดียว  เช่น มาเลเซีย 

สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เมียนมาร์ เวียดนาม ลาว ใตห้วนั ฮ่องกง บรูไน ญีปุ่ น รวมถึงอินเดีย โดยไดมี้การปรับเปลียนและเซ็นตส์ัญญาแลว้ตงัแต่

ปลายปีทีแลว้จนถึงปัจจุบนั ซึงทงัหมดนียงัคงตอ้งใชเ้วลาและคาดวา่จะเริมทยอยส่งผลมาเรือยๆ และน่าจะส่งผลชดัเจนขนึในครึงปีหลงันี  

กาํไรขนัต้น 

 กาํไรขนัตน้ ไตรมาส  ปี  เท่ากบั 317.83 ลา้นบาท ลดลง 42.14% จากไตรมาส  ปี  และลดลง 3.79% จากไตรมาส  ปี  และ

งวด  เดือนแรก ปี  เท่ากบั 648.16 ลา้นบาท ลดลง 43.99% จากงวด  เดือนแรก ปี  

สาํหรับอตัรากาํไรขนัตน้ไตรมาส  ปี  เท่ากบั . % ตาํกว่าอตัรากาํไรขนัตน้ของไตรมาส  ปี  ( . %) และตาํกว่าอตัรากาํไร

ขนัตน้ของไตรมาส  ปี  ( . %) และอตัรากาํไรขนัตน้  เดือนแรก ปี  เท่ากบั . % ตาํกวา่อตัรากาํไรขนัตน้จากงวด  เดือนแรก ปี  

ซึงเทา่กบั . %  

ล้านบาท

ปี 2562 % + / - % + / - % ปี 2562 % + / - %

รายได้รวม 531.61 100.00% (325.92) (38.01%) (17.13) (3.12%) 1,080.34 100.00% (682.12) (38.70%)

กาํไรขนัต้น 317.83 60.16% (231.51) (42.14%) (12.51) (3.79%) 648.16 60.45% (508.98) (43.99%)

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบริหาร 262.37 49.36% 13.56 5.45% 14.16 5.70% 510.59 47.26% (7.91) (1.53%)

กาํไรสาํหรับงวด 46.77 8.80% (209.59) (81.76%) (22.79) (32.76%) 116.32 10.77% (422.45) (78.41%)

EBITDA 71.87 13.52% (263.99) (78.60%) (29.21) (28.90%) 172.95 16.01% (522.66) (75.14%)

หมายเหต ุ: 1. เปอร์เซน็ตก์าํไรขนัตน้ คาํนวณเปรียบเทยีบกบัยอดรายไดจ้ากการขาย

เทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีทแีล้ว (YoY)
ไตรมาส 2

เทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีทแีล้ว (YoY)

เทียบกับไตรมาสทแีล้ว 

(QoQ)
ยอดสะสม



 
สาํหรับอตัรากาํไรขนัตน้ทีลดลงนนั หลกัๆเป็นผลมาจากการทาํโปรโมชนัต่างเพิมขึน เพือเพิมศกัยภาพในการแขง่ขนั รวมถึง clearance sales 

ในช่วงกลางปีเพือกระตุน้ยอดขายในช่วง Low season รวมทงัการใหส่้วนลดทีมากขึนเพอืเปิดช่องทางการขายใหม่ๆในตลาดต่างประเทศ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร ไตรมาส  ปี  เทา่กบั .  ลา้นบาท เพิมขึน . % จากไตรมาส  ปี  และเพิมขึน . % จากไตร

มาส  ปี  และงวด  เดือนแรก ปี  เท่ากบั .  ลา้นบาท ลดลง . % จากงวด  เดือนแรก ปี  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารงวด  

เดือนแรก ปี  ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีทีแลว้ หลกัๆ มาจากคา่ใชจ้า่ยเกยีวกบัพนกังาน เช่น ค่าคอมมิชชนั เนืองจากผนัแปรไปตามยอดขายทีลดลง 

รวมถึงการควบคุมคา่ใชจ่้ายในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์และการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ไดด้ี แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารค่าใชจ้่าย

ของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี ในสภาวะทีมีการแขง่ขนัสูง ตามโครงการประหยดัค่าใชจ่้าย (Cost saving program)  

อนึง สดัส่วนคา่ใชจ่้ายรวม (SG&A) ตอ่ยอดรายไดร้วมในไตรมาส  ปี  คิดเป็น . % ต่อยอดรายไดร้วม เพิมขึนจากไตรมาส  ปี  

ทเีท่ากบั . % ต่อยอดรายไดร้วม และเพิมขึนจากไตรมาส  ปี  ทเีท่ากบั . % ต่อยอดรายไดร้วม  และงวด  เดือนแรก ปี  คิดเป็น . % 

ต่อยอดรายไดร้วม เพิมขึนจากงวด  เดือนแรก ปี  ทีเทา่กบั . % ต่อรายไดร้วม ซึงสดัส่วนค่าใชจ้่ายโดยรวมต่อยอดขายทีเพมิขนึ เนืองจากมีส่วน

ของค่าใชจ้่ายลกัษณะคงทีซึงเมือยอดรายไดล้ดลงจะทาํให้สดัส่วนของคา่ใช้จ่ายตอ่ยอดขายเพิมขึน 

กาํไรสุทธิ 

กาํไรสาํหรับงวด ไตรมาส 2 ปี  เท่ากบั .  ลา้นบาท ลงลง . % จากไตรมาส  ปี  และลดลง . % จากไตรมาส  ปี  

และงวด  เดือนแรก ปี  เท่ากบั .  ลา้นบาท ลดลง . % จากงวด  เดือนแรก ปี   กาํไรสาํหรับงวดลดลง หลกัๆ มาจากยอดรายไดแ้ละ

กาํไรขนัตน้ทีลดลง แต่บริษทัยงัคงมีความสามารถในการควบคุมคา่ใชจ่้ายไดดี้ 

การจ่ายเงนิปันผล 

ทปีระชุมกรรมการบริษทัเมือวนัที  สิงหาคม  ไดมี้อนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี  ในอตัราหุน้ละ .  บาท คิดเป็นจาํนวน

เงินทงัสิน .  ลา้นบาท หรือเท่ากบั . % ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีและสาํรองตามกฎหมาย ใหก้บัผูถื้อหุน้ซึงมีชือปรากฏ ณ วนักาํหนดรายชือผูถื้อ

หุน้ (Record Date) ทีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที  สิงหาคม  ซึงจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที  กนัยายน  

 

  

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

         บริษัท บวิต ีคอมมูนิต ีจาํกดั (มหาชน) 

        --------------------------------------------- 

                      (นายสุรพล เพชรกลึง) 

                   ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายการเงิน 


