12 พฤศจิกายน
เรื อง

คําอธิ บายและบทวิเคราะห์ผลการดําเนิ นงาน สําหรับไตรมาสที ปี

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

สรุปผลการดําเนินงาน สําหรับไตรมาสที ปี

และงวด 9 เดือนแรก ปี

และงวด เดือนแรก ปี

บริ ษทั บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน) รายงานผลการดําเนินงาน สําหรับไตรมาสที ปี
การดําเนินงานไตรมาสที ปี






และงวด เดือนแรก ปี

เปรี ยบเทียบกับผล

ดังนี

รายได้รวม ไตรมาส ปี
เท่ากับ , . ล้านบาท เพิมขึน . % และงวด เดือนแรก เท่ากับ , . ล้านบาท เพิมขึน . %
กําไรขันต้น ไตรมาส ปี
เท่ากับ . ล้านบาท ลดลง . % และงวด เดือนแรก เท่ากับ , . ล้านบาท เพิมขึน . %
ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส ปี
เท่ากับ . ล้านบาท เพิมขึน . % และงวด เดือนแรก เท่ากับ . ล้านบาท เพิมขึน . %
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ไตรมาส ปี
เท่ากับ . ล้านบาท ลดลง . % และงวด เดือนแรก เท่ากับ . ล้านบาท ลดลง . %
กําไรสําหรับงวด ไตรมาส ปี
เท่ากับ . ล้านบาท ลดลง . % และงวด เดือนแรก เท่ากับ . ล้านบาท เพิมขึน . %

รายได้ จากการขาย
ต้นทุ นขาย
กําไรขันต้ น
รายได้อนื
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
กําไรก่ อนดอกเบียและภาษี
ต้นทุ นทางการเงิ น
ภาษี เงิ นได้
กําไรสํา หรับงวด
กํา ไรขาดทุ นจากประมาณการ
ผลประโยชน์พนักงาน(สุทธิ )
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํา หรับงวด
EBITDA

เทียบกับช่ วงเดียวกัน
เทียบกับไตรมาสทีแล้ ว
ไตรมาส2
ของปี ทีแล้ ว (YoY)
(QoQ)
+/%
ปี 2561
%
+/%
18.98
1.79% 837.24
97.63%
240.68
28.75%
55.51
16.03% 287.90
33.57%
113.97
39.59%
(36.53)
(5.13%) 549.34
65.61%
126.71
23.07%
(1.87)
(33.35%)
20.28
2.37% (16.54) (81.57%)
17.11
1.61% 857.52
100.00%
224.13
26.14%
7.49
3.72% 191.45
22.33%
17.20
8.98%
(25.18)
(29.34%)
57.37
6.69%
3.27
5.70%
(20.71)
(4.80%) 320.80
37.41%
89.70
27.96%
0.00%
0.00%
0.00%
(1.50)
(1.81%)
64.45
7.52%
17.06
26.48%
(19.21)
(5.52%) 256.35
29.89%
72.63
28.33%

ไตรมาส 3

ล้ านบาท
ปี 2561
1,077.92
401.87
676.05
3.74
1,081.65
208.65
60.64
410.50
81.51
328.99
328.99
425.85

%
ปี 2560
%
99.65% 1,058.94 99.47%
37.15% 346.36 32.54%
62.72% 712.58 67.29%
0.35%
5.61
0.53%
100.00% 1,064.55 100.00%
19.29% 201.16 18.90%
5.61%
85.82
8.06%
37.95% 431.21 40.51%
0.00%
0.00%
7.54%
83.02
7.80%
30.42% 348.20 32.71%
0.00%
30.42%
39.37%

348.20
446.17

0.00%
32.71%
41.91%

(19.21)
(20.32)

0.00%
(5.52%)
(4.55%)

256.35
335.86

0.00%
29.89%
39.17%

72.63
89.99

0.00%
28.33%
26.79%

ยอดสะสม
ปี 2561
%
2,813.31 98.92%
980.12 34.46%
1,833.19 65.16%
30.81
1.08%
2,844.12 100.00%
594.24 20.89%
193.55
6.81%
1,076.21 37.84%
0.00%
208.46
7.33%
867.75 30.51%
867.75
1,121.46

0.00%
30.51%
39.43%

ปี 2560
2,622.86
842.87
1,779.99
16.60
2,639.46
553.63
220.13
1,022.83
201.80
821.03
821.03
1,067.25

เทียบกับช่ วงเดียวกัน
ของปี ทีแล้ ว (YoY)
%
+/%
99.37%
190.45 7.26%
31.93%
137.25 16.28%
67.86%
53.20 2.99%
0.63%
14.21 85.63%
100.00%
204.66 7.75%
20.98%
40.60 7.33%
8.34% 26.58 -12.07%
38.75%
53.38 5.22%
0.00%
0.00%
7.65%
6.66 3.30%
31.11%
46.72 5.69%
0.00%
31.11%
40.43%

46.72
54.21

0.00%
5.69%
5.08%

หมายเหตุ : 1. เปอร์เ ซ็นต์ก าํ ไรขันต้น คํานวณเปรียบเทียบกับยอดรายได้จากการขาย

รายได้รวม
รายได้รวม ไตรมาส ปี
และงวด เดือนแรก ปี

เท่ากับ ,

. ล้านบาท เพิมขึน . % จากไตรมาส ปี

และเพิมขึน . % จากไตรมาส ปี

เท่ากับ , . ล้านบาท เพิมขึน . % จากงวด เดือนแรก ปี

รายได้หลักๆมาจากการขยายสาขาทีเพิมขึน โดยเพิมขึน

สาขา (ในประเทศ) จาก

สาขา, ร้านบิวตี คอทเทจ 72 สาขา, และร้านบิวตี มาร์ เก็ต สาขา) เพิมขึนเป็ น

สาขา ณ 30 กันยายน 2560 (ร้านบิวตี บุฟเฟ่ ต์

สาขา ณ 30 กันยายน 2561 (ในประเทศ : ร้านบิวตี บุฟเฟ่ ต์ 265 สาขา,

ร้านบิวตี คอทเทจ 76 สาขา, และร้านบิวตี มาร์ เก็ต สาขา) และลดลง สาขา (ต่างประเทศ) จาก

สาขา ณ 30 กันยายน 2560 (ร้ านบิวตี บุฟเฟ่ ต์

สาขา) ลดลงเป็ น สาขา ณ 30 กันยายน 2561 (ร้านบิวตี บุฟเฟ่ ต์ สาขา) และ Same Store Sales Growth ทีงวด เดือนแรก เท่ากับ - . % (ไตรมาส
ปี

- . %) ส่วนรายได้อืนหลักๆ มาจากดอกเบียรับ
สําหรับสัดส่ วนรายได้ปี

นี ส่วนใหญ่มาจากการขายผ่านช่องทางร้านค้าปลีก โดยมีสดั ส่วนของร้านบิวตี บุฟเฟ่ ต์เท่ากับ . % ร้านบิวตี

คอทเทจ . % ร้านบิวตี มาร์เก็ต . % คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ . % อีคอมเมิร์ช . % ต่างประเทศ . % และอืน ๆ . %

กําไรขันต้ น
กําไรขันต้น ไตรมาส ปี
งวด เดือนแรก ปี

เท่ากับ

. ล้านบาท ลดลง . % จากไตรมาส ปี

และเพิมขึน . % จากไตรมาส ปี

และ

เท่ากับ , . ล้านบาท เพิมขึน . % จากงวด เดือนแรก ปี

สําหรับอัตรากําไรขันต้นไตรมาส ปี
ขันต้นของไตรมาส ปี

เท่ากับ . % ตํากว่าอัตรากําไรขันต้นของไตรมาส ปี

( . %) และอัตรากําไรขันต้น เดื อนแรก ปี

( . %) และตํากว่าอัตรากําไร

เท่ากับ . % ตํากว่าอัตรากําไรขันต้นจากงวด เดื อนแรก ปี

( . %) เนื องจากสาเหตุหลักๆมาจากสิ นค้าทีได้รับรับความนิ ยมบางตัวลดลงส่ งผลให้ยอดขายร้านบิวตี คอทเทจ ลดลง ซึ งร้านบิวตี คอทเทจมีอตั รา
กําไรขันต้นสูง รวมถึงการทํา Promotion เพือกระตุน้ ยอดขายเพิมขึน และสัดส่วนยอดขายของช่ องทางต่างประเทศและคอนซูมเมอร์ โปรดักส์มีสดั ส่ วนที
เพิมขึน (ช่องทางต่างประเทศและคอนซูมเมอร์ โปรดักส์ มีอตั รากําไรขันต้นตํากว่าของร้านบิวตี)
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส ปี
เท่ากับ . ล้านบาท เพิมขึน . % จากไตรมาส ปี
และเพิมขึน . % จากไตรมาส ปี
และค่าใช้จ่ายในการขายงวด เดือนแรก ปี
เท่ากับ . ล้านบาท เพิมขึน . % จากงวด เดือนแรก ปี
ค่าใช้จ่ายในการขายเพิมขึน
จากงวดเดี ยวกันของปี ทีแล้วหลักๆ มาจากโฆษณาและส่งเสริ มการขาย สําหรับประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่ รวมถึงเพือกระตุน้ ยอดขายให้เพิมขึน
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ไตรมาส ปี
เท่ากับ . ล้านบาท ลดลง . % จากไตรมาส ปี
และเพิมขึน . % จากไตรมาส ปี
และงวด เดือนแรก ปี
เท่ากับ . ล้านบาท ลดลง . % จากงวด เดือนแรก ปี
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารทีลดลง เกิดจากการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (Saving Cost)
อนึง สัดส่วนค่าใช้จ่ายรวม(SG&A)ต่อยอดรายได้รวมในไตรมาส ปี
คิดเป็ น . % ต่อยอดรายได้รวม ลดลงจากไตรมาส ปี
ที
เท่ากับ . % ต่อยอดรายได้รวม และลดลงจากไตรมาส ปี
ทีเท่ากับ . % ต่อยอดรายได้รวม ซึงแสดงถึงประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมค่าใช้จ่าย
ได้เป็ นอย่างดี
กําไรสุ ทธิ
กําไรสําหรับงวด ไตรมาส ปี
เท่ากับ . ล้านบาท ลดลง . % จากไตรมาส ปี
และเพิมขึน . % จากไตรมาส ปี
และงวด เดือนแรก ปี
เท่ากับ . ล้านบาท เพิมขึน . % จากงวด เดือนแรก ปี
กําไรสําหรับงวดลดลง หลักๆ มาจากกําไรขันต้นที
ลดลง และมีค่าใช้จ่ายในการขายทีเพิมขึน แต่บริ ษทั ยังคงมีความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี
อนึ ง รายได้และกําไรสุ ทธิ เพิมขึนอย่างชัดเจนจากไตรมาส ปี
แสดงถึ งการฟื นตัวจากสถานการณ์ผลกระทบเรื องของ อย. จากการ
ปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพทีผิดกฎหมายในไตรมาส ปี
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์รวม ณ

กันยายน

เท่ากับ , . ล้านบาท ลดลง

หลักๆ มาจากการจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการปี

. ล้านบาท หรื อ . % จาก

และการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลปี

ธันวาคม

โดยรายการทีลดลง

โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ

623.18 ล้านบาท, เงินลงทุนชัวคราว 100. ล้านบาท (เงินลงทุนชัวคราว หมายถึง เงินฝากระยะสันกับสถาบันการเงินครบกําหนดภายในระยะเวลาทีเกิน
เดือนแต่ไม่เกิน ปี ) ส่ วนยอดลูกหนีเท่ากับ
ส่วนหนีสิ นรวมเท่ากับ

. ล้านบาท, สิ นค้าคงเหลือสุทธิ

. ล้านบาท, ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

. ล้านบาท ลดลง . ล้านบาท หรื อ . % จาก

ธันวาคม

. ล้านบาท

หนี สิ นหลักๆ ได้แก่ เจ้าหนีการค้า

ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเท่ากับ . ล้านบาท, เจ้าหนี ค่าทรัพย์สินเท่ากับ . ล้านบาท สําหรับส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นมียอดเท่ากับ ,
ลดลง

.

. ล้านบาท

. ล้านบาท หรื อ . % จาก ธันวาคม

งบกระแสเงินสด
สําหรับไตรมาส ปี

บริ ษทั มีกระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงานจํานวน

ล้านบาท ซึ งเป็ นการจัดซื ออาคารและอุปกรณ์ . ล้านบาท ส่ วนเงินลงทุนชัวคราวลดลง
ทีจ่ายในเดื อนพฤษภาคม

จํานวน

. ล้านบาท ได้มาจากกิ จกรรมลงทุน

.

. ล้านบาท และมีการจ่ายปั นผลจากผลประกอบการ ปี

. ล้านบาท และจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ปี

ในเดื อนกันยายน

รวมถึงมีเงินสดจ่ายซื อหุ้นคืน จํานวน . ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและรายกรเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ นงวด กันยายน

จํานวน

. ล้านบาท

เท่ากับ

. ล้านบาท

อัตราส่ วนทางการเงินทีสํ าคัญ
อัตราส่ วนทางการเงินทีสํา คัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสําเร็จรู ป
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้า(ทังหมด)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผูถ้ ื อหุ ้น

30/9/2561 31/12/2560 31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555
2.52
3.04
3.17
3.20
4.60
6.84
10.75
97
89
110
137
141
132
113
122
118
143
178
188
187
176
78.80% 81.27% 53.15% 36.01% 28.87% 21.25% 28.63%
56.28% 60.17% 40.45% 28.96% 24.83% 19.07% 24.27%
0.44
0.37
0.33
0.30
0.18
0.13
0.09

อัตราส่ วนสภาพคล่อง เท่ากับ . เท่า แสดงถึง ความสามารถในการชําระหนีระยะสันได้ดี
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้า(สิ นค้าสําเร็ จรู ป) เท่ากับ

วัน ซึ งถือว่าอยูใ่ นอัตราทีเหมาะสมสําหรับการดําเนิ นงานของบริ ษทั

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น เท่ากับ . % ซึงอยูใ่ นอัตราทีสูง ซึงแสดงถึงประสิ ทธิ ภาพในการทํากําไรจากเงินทุนในส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั มีสูง
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ เท่ากับ . % ซึงอยูใ่ นอัตราทีสูง ซึงถือว่าบริ ษทั ยังสามารถบริ หารสิ นทรัพย์ให้เกิดรายได้และกําไรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
อัตราส่ วนหนี สิ น ต่ อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น เท่ ากับ . เท่า ซึ งสู งกว่าปี ที แล้วเล็ ก น้อย เนื องจากส่ วนของผูถ้ ื อหุ้ น ลดลงจากการจ่ายเงิ น ปั น ผลจากผล
ประกอบการปี

และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี

และจากการซื อหุ ้นคืน

การจ่ ายเงินปันผล
ทีประชุมกรรมการบริ ษทั เมือวันที สิ งหาคม
ได้มีอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ปี
ในอัตราหุ้นละ . บาท คิดเป็ นจํานวน
เงินทังสิ น . ล้านบาท หรื อเท่ากับ . % ของกําไรสุ ทธิหลังหักภาษีและสํารองตามกฎหมาย ซึ งจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุ ้นในวันที กันยายน
เมือวันที กรกฎาคม
ได้มีผมู ้ าใช้ใบสําคัญแสดงฯ (ESOP Warrant- ) ครังที / คิดเป็ นจํานวนหุ้น . ล้านหุ ้น และทางบริ ษทั ได้จด
ทะเบียนเปลียนแปลงจํานวนหุ ้นกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เมือวันที กรกฎาคม
เรี ยบร้ อยแล้ว ดังนันจึงทําให้จาํ นวนหุ ้นทีจะ
ได้รับสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานครึ งปี แรกปี
เพิมขึนจาก , . ล้านหุ ้น เป็ น , . ล้านหุ ้น
เมือวันที มกราคม
ได้มีผมู ้ าใช้ใบสําคัญแสดงฯ (ESOP Warrant- ) ครังที /
คิดเป็ นจํานวนหุ้น . ล้านหุ้น และทางบริ ษทั ได้จด
ทะเบียนเปลียนแปลงจํานวนหุ ้นกับกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เมือวันที มกราคม
เรี ยบร้ อยแล้ว ดังนันจึงทําให้จาํ นวนหุ้น ที จะ
ได้รับสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลจากการดําเนินงานปี
เพิมขึนจาก , . ล้านหุ ้น เป็ น , . ล้านหุ ้น
ทีประชุมกรรมการบริ ษทั เมือวันที กุมภาพันธ์
ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลรวมทังสิ นสําหรับปี
ในอัตราหุ้นละ . บาท คิด
เป็ นจํานวนเงินทังสิ น , . ล้านบาท หรื อเท่ากับ . % ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและสํารองตามกฎหมาย (นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า %
ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและสํารองตามกฎหมาย) โดยจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วเมือวันที กันยายน
ในอัตราหุ้นละ . บาท คิดเป็ น
จํานวนเงินทังสิ น . ล้านบาท ทังนี เป็ นไปตามมติทีประชุมคณะกรรมการครังที /
เมือวันที สิ งหาคม
และให้จา่ ยเงินปันผลเพิมอีกใน
อัตราหุ้นละ . บาท คิดเป็ นเงินปันผลทังสิ น . ล้านบาท ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นทีมีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที พฤษภาคม
และกําหนดจ่ายเงินปั น
ผลในวันที พฤษภาคม
โดยผ่านการอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
ในวันที เมษายน
เรี ยบร้อยแล้ว
ทีประชุ มกรรมการบริ ษทั เมือวันที 9 กรกฎาคม 2561 อนุมตั ิโครงการซื อหุ้นคืนเพือบริ หารการเงิน วงเงินสู งสุ ดทีจะใช้ในการซื อหุ้นคืนไม่เกิน
950 ล้านบาท จํานวนหุ้นทีจะซื อคืนไม่เกิ น 64 ล้านหุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จํานวนหุ ้นทีจะซื อคืนคิดเป็ นร้อยละ 2.13 ของหุ้นทีจําหน่ายได้
แล้วทังหมดมีระยะเวลาโครงการ 6 เดือน นับตังแต่ 24 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที 23 มกราคม 2562
เมือวันที กรกฎาคม
ได้มีผมู ้ าใช้ใบสําคัญแสดงฯ (ESOP Warrant- ) ครังที / คิดเป็ นจํานวนหุ้น . ล้านหุ ้น และทางบริ ษทั ได้จด
ทะเบียนเปลียนแปลงจํานวนหุ ้นกับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เมือวันที กรกฎาคม
เรี ยบร้ อยแล้ว ดังนันจึงทําให้จาํ นวนหุ ้นทีจะ
ได้รับสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานครึ งปี แรกปี
เพิมขึนจาก , . ล้านหุ ้น เป็ น , . ล้านหุ ้น
ทีประชุมกรรมการบริ ษทั เมือวันที สิ งหาคม
ได้มีอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ปี
ในอัตราหุ ้นละ . บาท คิดเป็ นจํานวน
เงินทังสิ น . ล้านบาท หรื อเท่ากับ . % ของกําไรสุ ทธิหลังหักภาษีและสํารองตามกฎหมาย ซึ งจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุ ้นในวันที กันยายน
อนึ ง ในระหว่างเดือน กรกฎาคม - สิ งหาคม
บริ ษทั ได้ซือหุ ้นทุนซื อคืน รวมจํานวน . ล้านหุ ้น ในราคาเฉลียหุ้นล่ะ . บาท คิดเป็ น
เงินทังสิ น . ล้านบาท

มุมมองผู้บริ หาร : สรุ ปผลการดําเนินงานประจําไตรมาส ปี
สรุ ปผลการดําเนิ นงานบริ ษทั บิวตีคอมมูนิตี จํากัด(มหาชน) ผูด้ าํ เนิ นธุรกิจจําหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์เครื องสําอางและบํารุ งผิวกาย ภายใต้ร้านค้า
ปลีก”บิวตีบุฟเฟ่ ต์(Beauty Buffet)” “บิวตีคอทเทจ(Beauty Cottage)” “บิวตีมาร์ เกต(Beauty Market)” รวมทังจําหน่ายผ่านโมเดิร์นเทรดด้วยแบรนด์ “เมด
อินเนเจอร์(Made in Nature)” จําหน่ายผ่านร้านคอนวีเนี ยนสโตร์,แค็ตตาล็อก และ Traditional Trade ดังนี
1.

การขยายช่ องทางการจัดจําหน่ ายทีเป็ นช้ อปแบรนด์
. สาขาในประเทศ ณ ไตรมาส ปี
มีจาํ นวนสาขา สาขา ดังนี
- บิวตี บุฟเฟ่ ต์(Beauty Buffet) มีจาํ นวนสาขา สาขา
- บิวตี คอทเทจ(Beauty Cottage) มีจาํ นวนสาขา 76 สาขา
- บิวตี มาร์เก็ต(Beauty Market) มีจาํ นวนสาขา สาขา
1.2 สาขาในต่างประเทศ ณ ไตรมาส ปี
มีจาํ นวนสาขา สาขา ดังนี
- ประเทศเวียดนาม มีจาํ นวน สาขา (บิวตี บุฟเฟ่ ต์)
- ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ มีจาํ นวน สาขา (บิวตี บุฟเฟ่ ต์)

2. การขยายช่ องทางการจัดจําหน่ ายทีสิ นค้ าคอนซู เมอร์
2.1 จําหน่ายผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ คอนวีเนียนสโตร์ ชันนํารวม แห่ง จุดจําหน่าย เช่น Boots
จํานวน สาขา, เทสโก้ โลตัส จํานวน สาขา, บิกซี ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ จํานวน 157 สาขา , ท๊อป ซุปเปอร์มาร์เก็ต
จํานวน 142 สาขา, คิง พาวเวอร์ สาขา ฯลฯ
2.2 จําหน่ายผ่านช่องทาง Traditional Trade มีการจําหน่ายใน Traditional Trade จํานวน แห่ง สิ นค้าจํานวน SKUs
2.3 ช่องทางแค็ตตาล็อก จํานวน เล่ม คือ Friday Catalog และ Shopping ของเซเว่น อีเลฟเวน มีสินค้าวางจําหน่ายจํานวน
สาขา และมีสินค้าวางจําหน่ าย SKUs
2.4 ช่องทาง E-commerce จํานวน แห่ง โดยแบ่งเป็ นเว็ปไซด์ภายนอก Third party แห่ง และภายในคือ Beautyplaza คือ
Website ,Facebook ,Line , Wechat, Alibabaza และ Amazon
3. การออกงานแสดงสินค้า
บริ ษทั ได้ร่วมงานออกงาน ดังนี
3.1 Top Thai Brands Cambodia ณ ประเทศกัมพูชา วันที กุมภาพันธ์
3.2 Asean Beauty 2018 ณ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที - พฤษภาคม
3.3 Beauty World Middle East
ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที - พฤษภาคม
3.4 China International Beauty Expo ณ เมืองเซี ยงไฮ้ ประเทศจีน ระหว่างวันที - พฤษภาคม
3.5 Beauty & Spa Expo India 2018 ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที - พฤษภาคม
3.6 Beyond Beauty Asean Bangkok ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที - กันยายน

4. การออกงานพบปะนักลงทุนไทยและต่ างประเทศ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้เดิ นทางไป Road Show ทังในและต่างประเทศเพือให้ขอ้ มูลและความเชื อมันกับกองทุนและนักลงทุน
ดังนี
4.1 งาน CEO’s Day ของ หลักทรัพย์ภทั ร วันที 17 มกราคม 2561 ที โรงแรมอนันตราสยามกรุ งเทพฯ โดย นายแพทย์สุวิน ไกร
ภูเบศ ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร และ นายสุ รพล เพชรกลึง ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน
4.2 งาน Thai Corporate Day ของบริ ษทั หลักทรั พย์ บัวหลวง วันที มกราคม
ที โรงแรมคอนราดกรุ งเทพฯ โดย ดร.
พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร และ นายสุรพล เพชรกลึง ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน
4.3 งาน Opportunity Day วันที 14 มี นาคม 2561 บริ ษทั ได้ร่วมงาน Opportunity Day รายงานผลประกอบการปี ของไตรมาส
4/2560 ทีอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
4.4 Roadshow ที สิ งคโปร์ วันที - มีนาคม
โดยมีชืองาน “Thailand Corporate Day ร่ วมกับ บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาติ
และ Daiwa Capital Markets โดยนางสาวศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการ
4.5 งาน Beauty Press Conference & Analyst Meeting วันที กรกฎาคม
ที บริ ษทั บิ วตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน) โดย
นายแพทย์สุวนิ ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร นายสุรพล
เพชรกลึง ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน และนางสาวศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการ
4.6 งาน Thailand Focus 2018 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย วันที สิ งหาคม
ที โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
กรุ งเทพฯ โดย ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร และ นายสุ รพล เพชรกลึง ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ าย
การเงิน

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)
--------------------------------------------(นายสุ รพล เพชรกลึง)
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน

