25 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่ อง

คาอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน สาหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และปี 2562

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สรุปผลการดาเนินงาน สาหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และปี 2562
บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จากัด (มหาชน) รายงานผลการดาเนินงาน สาหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และปี 2562 เปรี ยบเทียบกับผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ดังนี้
•
•
•
•
•

รายได้รวม ไตรมาส 4 ปี 2562 เท่ากับ 483.45 ล้านบาท ลดลง 26.43 % และปี 2562 เท่ากับ 2,020.77 ล้านบาท ลดลง 42.28%
กาไรขั้นต้น ไตรมาส 4 ปี 2562 เท่ากับ 288.38 ล้านบาท ลดลง 33.21% และปี 2562 เท่ากับ 1,213.07 ล้านบาท ลดลง 46.44%
ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส 4 ปี 2562 เท่ากับ 154.29 ล้านบาท ลดลง 25.32% และปี 2562 เท่ากับ 701.75 ล้านบาท ลดลง 12.37%
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ไตรมาส 4 ปี 2562 เท่ากับ 55.32 ล้านบาท ลดลง 23.59% และปี 2562 เท่ากับ 234.11 ล้านบาท ลดลง 11.97%
กาไรสาหรับงวด ไตรมาส 4 ปี 2562 เท่ากับ 65.41 ล้านบาท ลดลง 47.18% และปี 2562 เท่ากับ 232.58 ล้านบาท ลดลง 76.55%
ไตรมาส 4

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

ปี 2562
%
ปี 2561
%
480.60 99.41% 653.30 99.42%
192.22 39.76% 221.53 33.71%
288.38 60.00% 431.77 66.09%
2.85
0.59%
3.82
0.58%
483.45 100.00% 657.12 100.00%
154.29 31.91% 206.59 31.44%
55.32 11.44%
72.41 11.02%
81.62 16.88% 156.59 23.83%
0.00%
0.00%
16.21
3.35%
32.75
4.98%
65.41 13.53% 123.84 18.85%
65.41
94.03

0.00%
13.53%
19.45%

123.84
171.27

0.00%
18.85%
26.06%

เทียบกับช่ วงเดียวกัน
เทียบกับไตรมาสที่แล้ ว
ไตรมาส 3
ของปี ที่แล้ ว (YoY)
(QoQ)
+/%
ปี 2562
%
+/%
(172.70) (26.43%) 454.43 99.44%
26.17
5.76%
(29.31) (13.23%) 177.90 38.93%
14.32
8.05%
(143.39) (33.21%) 276.53 60.85%
11.86
4.29%
(0.97) (25.48%)
2.55
0.56%
0.30 11.82%
(173.67) (26.43%) 456.98 100.00%
26.48
5.79%
(52.31) (25.32%) 165.36 36.19% (11.07) (6.70%)
(17.08) (23.59%)
50.30 11.01%
5.02
9.98%
(74.97) (47.87%)
63.41 13.88%
18.21 28.71%
0.00%
0.00%
0.00%
(16.54) (50.50%)
12.57
2.75%
3.65 29.02%
(58.43) (47.18%)
50.85 11.13%
14.56 28.64%
0.00%
(58.43) (47.18%)
(77.23) (45.10%)

50.85
76.29

0.00%
11.13%
16.69%

14.56
17.75

0.00%
28.64%
23.27%

ยอดสะสม
ปี 2562
%
ปี 2561
%
2,007.21 99.33% 3,466.61 99.01%
794.14 39.30% 1,201.65 34.32%
1,213.07 60.44% 2,264.96 65.34%
13.56
0.67%
34.63
0.99%
2,020.77 100.00% 3,501.24 100.00%
701.75 34.73% 800.83 22.87%
234.11 11.59% 265.95
7.60%
290.77 14.39% 1,232.80 35.21%
0.00%
0.00%
58.19
2.88% 241.21
6.89%
232.58 11.51% 991.59 28.32%
232.58
343.27

0.00%
11.51% 991.59
16.99% 1,292.73

0.00%
28.32%
36.92%

เทียบกับช่ วงเดียวกัน
ของปี ที่แล้ ว (YoY)
+/%
(1,459.40) (42.10%)
(407.51) (33.91%)
(1,051.89) (46.44%)
(21.07) (60.85%)
(1,480.48) (42.28%)
(99.08) (12.37%)
(31.85) (11.97%)
(942.03) (76.41%)
0.00%
(183.02) (75.87%)
(759.02) (76.55%)
0.00%
(759.02) (76.55%)
(949.46) (73.45%)

หมายเหตุ : 1. เปอร์เ ซ็นต์กาไรขั้นต้น คานวณเปรี ยบเทียบกับยอดรายได้จากการขาย

รายได้รวม
รายได้รวม ไตรมาส 4 ปี 2562 เท่ากับ 483.45 ล้านบาท ลดลง 26.43% จากไตรมาส 4 ปี 2561 และเพิ่มขึ้น 5.79% จากไตรมาส 3 ปี 2562 และ
ปี 2562 เท่ากับ 2,020.77 ล้านบาท ลดลง 42.28% จาก ปี 2561 และ Same Store Sales Growth (SSSG) ปี 2562 เท่ากับ -45.04% (ไตรมาส 4 ปี 2562
เท่ากับ -33.40%) SSSG ที่ลดลงมาก หลักๆ มาจากการลดลงของยอดขายส่งหน้าร้าน
สาหรับสัดส่ วนรายได้ปี 2562 นี้ ส่ วนใหญ่มาจากการขายผ่านช่องทางร้านค้าปลีก โดยมีสัดส่ วนของร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์เท่ากับ 42.56% ร้าน
บิวตี้ คอทเทจ 11.55% ร้านบิวตี้ มาร์เก็ต 0.85% ต่างประเทศ 27.57% คอนซูมเมอร์โปรดักส์ 14.99% อีคอมเมิร์ช 1.27% และอื่นๆ 1.20%
รายได้ที่ลดลงหลักๆ เป็ นผลกระทบต่อเนื่องมาจากหลายๆ ปั จจัยที่เกิดขึ้น เช่น ผลกระทบจากจานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ลดลง ผลกระทบ
จากการออกกฏหมาย e-commerce ของตลาดจีนเมื่อต้นปี 2562 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินหยวนที่ยงั อ่อนค่าอยู่ รวมถึงผลกระทบจาก
สงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริ กา ทาให้สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่ องทั้งในและต่างประเทศ เป็ นผลทาให้ผบู ้ ริ โภคจับจ่ายใช้สอยลดลง
และจากสภาวะการแข่งขันที่ รุนแรงในตลาดของกลุ่มธุรกิจเครื่ องสาอางที่ยงั แข่งขันกันจัดโปรโมชัน่ ต่างๆ ออกมาเพื่อกระตุน้ ยอดขาย และเพื่อแย่งชิง
ส่วนแบ่งทางการตลาดจากทั้งผูแ้ ข่งขันรายเดิม และผูแ้ ข่งขันรายใหม่ที่มเี พิม่ มากขึ้น

ทั้งนี้จากการพัฒนาช่องทางจัดจาหน่ายเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศของบริ ษทั ด้วยการพัฒนารู ปแบบ Model ร้านค้าปลีก
ใหม่ให้เป็ น Multi Brand มากขึ้น รวมถึงผลักดันการเติบโตในช่ องทาง Modern Trade และ E-Commerce มากขึ้น สาหรับตลาดต่างประเทศได้มีก าร
ปรับกลยุทธ์โดยการเพิ่มช่องทางใหม่ในตลาดจีน รวมทั้งการขยายไปยังตลาด International ประเทศอื่นๆอีกสิบกว่าประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
พึ่งพิงจากตลาดเดียว ซึ่งได้มีการเซ็นสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายครบทุกประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วในไตรมาส 3 ปี 2562 ซึ่งเริ่ มเห็นผลจากรายได้ที่
เพิ่มขึ้นในไตรมาส 4 ปี 2562 และคาดว่าจะทยอยเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
กาไรขั้นต้น
กาไรขั้นต้น ไตรมาส 4 ปี 2562 เท่ากับ 288.38 ล้านบาท ลดลง 33.21% จากไตรมาส 4 ปี 2561 และเพิ่มขึ้น 4.29% จากไตรมาส 3 ปี 2562
และปี 2562 เท่ากับ 1,213.07 ล้านบาท ลดลง 46.44% จากปี 2561
สาหรับอัตรากาไรขั้นต้นไตรมาส 4 ปี 2562 เท่ากับ 60.00% ต่ากว่าอัตรากาไรขั้นต้นของไตรมาส 4 ปี 2561 (66.09%) และต่ากว่าอัตรากาไร
ขั้นต้นของไตรมาส 3 ปี 2562 (60.85%) และอัตรากาไรขั้นต้นปี 2562 เท่ากับ 60.44% ต่ากว่าอัตรากาไรขั้นต้นปี 2561 (65.34%)
สาหรับอัตรากาไรขั้นต้นที่ลดลงนั้น หลักๆเกิดจากการทาโปรโมชัน่ เพิ่มขึ้นเพื่อกระตุน้ ยอดขาย รวมถึง clearance sales ในช่วงปลายปี และ
การให้ส่วนลดที่มากขึ้นเพื่อเปิ ดช่องทางการขายใหม่ๆในตลาดต่างประเทศในปี 2562
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส 4 ปี 2562 เท่ากับ 154.29 ล้านบาท ลดลง 25.32% จากไตรมาส 4 ปี 2561 และลดลง 6.70% จากไตรมาส 3
ปี 2562 และค่าใช้จ่ายในการขายปี 2562 เท่ากับ 701.75 ล้านบาท ลดลง 12.37% จากปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการขายที่ลดลงหลักๆ มาจากการปรับกลยุทธ์
และแผนดาเนินงานของบริ ษทั ที่มุ่งเน้นบริ หารจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการประหยัดค่าใช้จ่าย (Cost saving program) เช่น ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการโฆษณาและส่งเสริ มการขาย ค่าใช้จ่ายที่มีลกั ษณะคงที่ต่างๆ ด้วยการปิ ดสาขาที่ไม่มีศกั ยภาพในการทากาไร เพื่อลดค่าใช้จ่า ยที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ และอีกส่วนหนึ่งลดลงจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เช่น ค่าคอมมิชชัน่ เนื่องจากผันแปรไปตามยอดขายที่ลดลง เป็ นต้น
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ไตรมาส 4 ปี 2562 เท่ากับ 55.32 ล้านบาท ลดลง 23.59% จากไตรมาส 4 ปี 2561 และเพิ่มขึ้น 9.98% จากไตรมาส 3
ปี 2562 และปี 2562 เท่ากับ 234.11 ล้านบาท ลดลง 11.97% จากปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการบริ หารที่ลดลง เกิดจากบริ ษทั มีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ให้
สูงเกินไปตามโครงการประหยัดค่าใช้จ่าย (Cost saving program) เพื่อที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายที่สามารถควบคุมได้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุ ด
อนึ่ ง สัดส่ วนค่าใช้จ่ายรวม (SG&A) ต่อยอดรายได้รวมในไตรมาส 4 ปี 2562 คิดเป็ น 43.36% ต่อยอดรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4
ปี 2561 ที่เท่ากับ 42.46% ต่อยอดรายได้รวม และลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2562 ที่เท่ากับ 47.19% ต่อยอดรายได้รวม ซึ่งสัดส่ วนค่าใช้จ่ายโดยรวมต่อ
ยอดขายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีส่วนของค่าใช้จ่ายลักษณะคงที่ซ่ ึงเมื่อยอดรายได้ลดลงจะทาให้สัดส่ วนของค่าใช้จ่ายต่อยอดขายเพิ่มขึ้น
กาไรสุ ทธิ
กาไรสาหรับงวด ไตรมาส 4 ปี 2562 เท่ากับ 65.41 ล้านบาท ลดลง 47.18% จากไตรมาส 4 ปี 2561 และเพิ่มขึ้น 28.64% จากไตรมาส 3
ปี 2562 และปี 2562 เท่ากับ 232.58 ล้านบาท ลดลง 76.55% จากปี 2561 กาไรสาหรั บงวดลดลง หลักๆ มาจากยอดรายได้และกาไรขั้นต้นที่ลดลง
แต่บริ ษทั ยังคงมีความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,315.92 ล้านบาท ลดลง 460.22 ล้านบาท หรื อ 25.91% จาก 31 ธันวาคม 2561 โดยมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 154.66 ล้านบาท, เงินลงทุนชัว่ คราว 300.00 ล้านบาท (เงินลงทุนชัว่ คราว หมายถึง เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
ครบกาหนดภายในระยะเวลาที่เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี ) ส่ วนยอดลูกหนี้เท่ากับ 91.59 ล้านบาท ซึ่งไม่มีลูกค้าที่ผิดชาระหนี้ , สินค้าคงเหลือสุทธิ 354.
87 ล้านบาท, ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 230.52 ล้านบาท

ส่ วนหนี้ สินรวมเท่ากับ 239.44 ล้านบาท ลดลง 180.46 ล้านบาท หรื อ 42.98% จาก 31 ธันวาคม 2561 หนี้สินหลักๆได้แก่ เจ้าหนี้ การค้า
81.81 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเท่ากับ 46.79 ล้านบาท, เจ้าหนี้ ค่าทรัพย์สินเท่ากับ 12.87 ล้านบาท สาหรับส่ วนของผูถ้ ือหุ้นมียอดเท่ากับ 1,076.48
ล้านบาท ลดลง 279.74 ล้านบาท หรื อ 20.63% จาก 31 ธันวาคม 2561
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีกระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงานจานวน 343.96 ล้านบาท ได้มาจากกิจกรรม
ลงทุน 92.46 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นการจัดซื้ ออาคารและอุปกรณ์ 15.11 ล้านบาท ส่ วนเงินลงทุนชัว่ คราวลดลง 160.00 ล้านบาท เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
50.00 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2561 ที่จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2562 จานวน 413.20 ล้านบาท และเงินปันผลระหว่างกาล
ปี 2562 ที่จ่ายในเดือนกันยายน 2562 จานวน 104.80 ล้านบาท ส่ งผลให้เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นงวด 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ
154.66 ล้านบาท
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนหมุนเวี ยนสินค้าสาเร็ จรู ป
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุน้
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ื อหุน้
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อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 4.38 เท่า แสดงถึงความสามารถในการชาระหนี้ระยะสั้นได้ดี
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้า(สิ นค้าสาเร็ จรู ป) เท่ากับ 168วัน ซึ่งถือว่าอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสู งสาหรับการดาเนินงานของบริ ษทั เนื่องจาก
ยอดขายยังไม่เป็ นไปตามเป้า
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น เท่ากับ 19.12% ลดลงจากสิ้ นปี ก่อน แต่ยงั ถือว่าดีเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมซึ่ งแสดงถึงประสิ ทธิ ภาพในการทา
กาไรจากเงินทุนในส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ยังดีอยู่
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เท่ากับ 15.04% ลดลงจากสิ้ นปี ก่อน แต่ยงั ถือว่าดีเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมซึ่งถือว่าบริ ษทั ยังสามารถบริ หาร
สินทรัพย์ให้เกิดรายได้และกาไรอย่างมีประสิทธิภาพ
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น เท่ากับ 0.22 เท่า ซึ่งยังอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี โดยที่บริ ษทั ไม่มีหนี้สินเงินกูย้ ืมใดๆ
การจ่ายเงินปันผล
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ได้มีผูม้ าใช้ใบสาคัญแสดงฯ (ESOP Warrant-1) ครั้งที่ 1/2562 คิดเป็ นจานวนหุ้น 0.65 ล้านหุ้น และทางบริ ษทั ได้
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เรี ยบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงทาให้จานวนหุ้นที่จะ
ได้รับสิทธิในการรับเงินปั นผลจากการดาเนินงานปี 2561 เพิ่มขึ้นจาก 3,006.21ล้านหุ้น เป็ น 3,006.87 ล้านหุ้น
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลรวมทั้งสิ้ นสาหรับปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.300 บาท
คิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 898.15 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 90.58% ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย (นโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่า
50% ของกาไรสุ ทธิหลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย) โดยจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.162 บาท
คิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 484.95 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2561 และให้จ่ายเงินปันผล
เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.138 บาท คิดเป็ นเงินปันผลทั้งสิ้ น 413.20 ล้านบาท ให้กบั ผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 และกาหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดยผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เรี ยบร้ อยแล้ว
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2562 ได้มีอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท คิดเป็ น
จานวนเงินทั้งสิ้น 104.80 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 90.10% ของกาไรสุ ทธิหลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย ให้กบั ผูถ้ ือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏ ณ วันกาหนด
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ซึ่งจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในวันที่ 9 กันยายน 2562

อนึ่ง ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลรวมทั้งสิ้ นสาหรับปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.071
บาท คิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 212.59 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 91.41% ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย (นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อย
กว่า 50% ของกาไรสุ ทธิหลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย) โดยจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562ในอัตราหุ้นละ 0.035
บาท คิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 104.80 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 และให้จ่ายเงินปัน
ผลเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.036บาท คิดเป็ นเงิ นปั นผลทั้งสิ้ น 107.80 ล้านบาท ให้กับผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และ
กาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 และให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป

มุมมองผู้บริหาร : สรุปผลการดาเนินงานประจาไตรมาส 4 ปี 2562
สรุ ปผลการดาเนิ นงานบริ ษทั บิ วตี้คอมมูนิต้ ี จากัด(มหาชน) ผูด้ าเนิ นธุ รกิ จจาหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางและบารุ งผิวกาย ภายใต้
ร้านค้าปลีก”บิวตี้บุฟเฟ่ ต์ (Beauty Buffet)” “บิวตี้คอทเทจ (Beauty Cottage)” รวมทั้งจาหน่ายผ่านโมเดิร์นเทรดด้วยแบรนด์ “เมดอินเนเจอร์ (Made in
Nature)” จาหน่ายผ่านร้านคอนวีเนียนสโตร์,แค็ตตาล็อก และ Traditional Trade ดังนี้
1.

การขยายช่ องทางการจัดจาหน่ ายที่เป็ นช้ อปแบรนด์
1.1 สาขาในประเทศ ณ ไตรมาส 4 ปี 2562 มีจานวนสาขา 311 สาขา ดังนี้
- บิวตี้ บุฟเฟ่ ต์(Beauty Buffet) มีจานวนสาขา 251 สาขา
- บิวตี้ คอทเทจ(Beauty Cottage) มีจานวนสาขา 60 สาขา
1.2 สาขาในต่างประเทศ ณ ไตรมาส 4 ปี 2562 มีจานวนสาขา 7 สาขา ดังนี้
- ประเทศเวียดนาม มีจานวน 2 สาขา (บิวตี้ บุฟเฟ่ ต์)
- ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ มีจานวน 5 สาขา (บิวตี้ บุฟเฟ่ ต์)

2. การขยายช่ องทางการจัดจาหน่ ายที่สินค้ าคอนซู เมอร์
2.1 จาหน่ายผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต และ คอนวีเนี ยนสโตร์ ชั้นนารวม 39 แห่ง 1,025 จุดจาหน่าย เช่น
Boots จานวน 280 สาขา, ท๊อป ซุปเปอร์มาร์เก็ต จานวน 180 สาขา, เทสโก้ โลตัส จานวน 172 สาขา, บิ๊กซี ซุปเปอร์ เซ็ น
เตอร์ จานวน 140 สาขา , คิง พาวเวอร์ 22 สาขา ฯลฯ
2.2 จาหน่ายผ่านช่องทาง Traditional Trade มีการจาหน่ายใน Traditional Trade จานวน 649 แห่ง สินค้าจานวน 64 SKUs
2.3 ช่องทางแค็ตตาล็อก จานวน 2 เล่ม คือ Friday Catalog และ 24 Shopping ของเซเว่น อีเลฟเวน มีสินค้าวางจาหน่ายจานวน
650 สาขา และมีสินค้าวางจาหน่าย 42 SKUs
2.4 ช่องทาง E-commerce จานวน 13 แห่ง โดยแบ่งเป็ นเว็ปไซด์ภายนอก Third party 12 แห่ง และภายในคือ Beauty plaza คือ
Website, Facebook , Line และ IG
3. การออกงานแสดงสินค้า
บริ ษทั ได้ร่วมงานออกงาน ดังนี้
3.1 Top Thai Brands 2019 ณ กรุ งพนมเปญ ประเทศกัมพูชา วันที่ 31 มกราคม 2562 - 3 กุมภาพันธ์ 2562
3.2 Top Thai Brands 2019 ณ เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2562
3.3 China International Beauty Expo Beijing ณ กรุ งปักกิ่ง ประเทศจีน วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2562
3.4 Top Thai Brands 2019 ณ เวียงจันทร์ ประเทศลาว วันที่ 6-10 มีนาคม 2562
3.5 China International Beauty Expo Guangzhou ณ เมืองกว่างโจว วันที่ 10-12 มีนาคม 2562
3.6 Beauty world Middle East 2019 ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ วันที่ 15-17 เมษายน 2562
3.7 ASEAN Beauty 2019 ณ ไบเทคบางนา วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2562
3.8 Top Thai Brands 2019 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2562
3.9 China Beauty Expo in Shanghai ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2562
3.10 Beyond Beauty 2019 ณ อิมแพ็ค อารี น่า เมืองทองธานี วันที่ 19-21 กันยายน 2562

4. การออกงานพบปะนักลงทุนไทยและต่างประเทศ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้เดินทางไป Road Show ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ขอ้ มูลและความเชื่อมัน่ กับกองทุนและนักลงทุน
ดังนี้
4.1 งาน Thai Corporate Day In Bangkok 2019 ของหลักทรัพย์บวั หลวง วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมคอนราด กรุ งเทพ
โดย นายสุ รพล เพชรกลึง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และ คุณดารณี ปะเถตัง เลขานุ การบริ ษทั เลขานุ การประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร
4.2 งาน Kasset ของหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย วันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ตึกพหลโยธิน โดย ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
4.3 งาน “BEAUTY Analyst Meeting & Presentation” วัน ที่ 18 มี น าคม 2562 ณ ส านัก งานใหญ่ บมจ.บิ วตี้ คอมมู นิ ต้ ี โดย
นายแพทย์สุวิน ไกรภูเ บศ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร ดร.พีระพงษ์ กิ ติเ วชโภคาวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่ บริ หา ร
นายสุ รพล เพชรกลึง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน คุณศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติก าร
และ คุณภัทราพร ถนอมกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์
4.4 งานบรรยายในโครงการบริ ษทั จดทะเบียนพบนักลงทุน ของบริ ษทั หลักทรัพย์เอเชีย พลัส จากัด วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ
สานักงาน หลักทรัพย์เอเชีย พลัส โดย นายสุรพล เพชรกลึง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
4.5 งาน “BEAUTY Analyst Meeting & Presentation” วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ สานักงานใหญ่ บมจ.บิวตี้ คอมมูนิต้ ี โดย
นายแพทย์สุวิน ไกรภูเ บศ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร ดร.พีระพงษ์ กิ ติ เ วชโภคาวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร
นายสุ รพล เพชรกลึง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน คุณศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติก าร
และ คุณภัทราพร ถนอมกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์
4.6 งาน “BEAUTY Analyst Meeting & Presentation” วันที่ 15 สิ งหาคม 2562 ณ สานักงานใหญ่ บมจ.บิ วตี้ คอมมูนิต้ ี โดย
นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ
นายสุรพล เพชรกลึง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน
4.7 งาน บริ ษทั หลักทรั พย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ สานักงานหลักทรัพย์ฟิลลิป
โดย นายสุรพล เพชรกลึง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
4.8 งาน “BEAUTY Analyst Meeting & Presentation” วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ สานักงานใหญ่ บมจ.บิวตี้ คอมมูนิต้ ี โดย
นายแพทย์สุวิน ไกรภูเ บศ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร ดร.พีระพงษ์ กิ ติเ วชโภคาวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร
นายสุรพล เพชรกลึง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน และคุณศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ

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

