26 กุมภาพันธ์ 2557
เรื่ อง

คาอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงาน สาหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2556 และสาหรับปี 2556

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สรุปผลการดาเนินงาน สาหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2556 และสาหรับปี 2556
บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จากัด (มหาชน) รายงานผลการดาเนินงาน สาหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2556 และสาหรับปี 2556 เปรี ยบเทียบกับผลการ
ดาเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2555 ดังนี้






รายได้รวม ไตรมาส 4 ปี 2556 เท่ากับ 274.61 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 25.37% และสาหรับปี 2556 เท่ากับ 1,002.66 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 28.93%
กาไรขั้นต้น ไตรมาส 4 ปี 2556 เท่ากับ 183.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.49% และสาหรับปี 2556 เท่ากับ 688.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.45%
ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส 4 ปี 2556 เท่ากับ 96.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.73% และสาหรับปี 2556 เท่ากับ 348.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.51%
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ไตรมาส 4 ปี 2556 เท่ากับ 27.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.87% และสาหรับปี 2556 เท่ากับ 101.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.39%
กาไรสุ ทธิ ไตรมาส 4 ปี 2556 เท่ากับ 53.78 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 8.86% และสาหรับปี 2556 เท่ากับ 211.41 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 22.23%

ไตรมาส 3
เทียบกับช่ วงเดียวกัน
เทียบกับไตรมาสทีแ่ ล้ ว
ปี 2556
%
ปี 2555
%
+/%
ปี 2556
%
+/%
รายได้ จากการขาย
267.45 97.39% 217.48 99.29% 49.97 22.98% 241.22 97.33% 26.23 10.87%
ต้นทุนขาย
83.78 30.51% 62.47 28.52% 21.31 34.12% 71.94 29.03% 11.84 16.45%
กาไรขั้นต้ น
183.67 68.68% 155.01 71.28% 28.66 18.49% 169.28 70.18% 14.39
8.50%
รายได้อื่น
7.16
2.61%
1.55
0.71%
5.61 362.33%
6.61
2.67%
0.55
8.26%
รวมรายได้
274.61 100.00% 219.03 100.00% 55.58 25.37% 247.83 100.00% 26.78 10.80%
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
96.13 35.01% 73.54 33.57% 22.59 30.73% 90.61 36.56%
5.52
6.09%
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
27.32
9.95% 25.09 11.46%
2.23
8.87% 24.91 10.05%
2.41
9.68%
กาไรก่อนดอกเบีย้ และภาษี
67.38 24.54% 57.93 26.45%
9.45 16.31% 60.37 24.36%
7.01 11.61%
ต้นทุนทางการเงิน
0.00%
0.12
0.05% - 0.12 -100.00%
0.00%
0.00%
ภาษีเงินได้
13.60
4.95%
8.41
3.84%
5.19 61.64% 12.13
4.89%
1.47 12.10%
กาไรเบ็ดเสร็จสาหรับงวด
53.78 19.58% 49.40 22.55%
4.38
8.86% 48.24 19.46%
5.54 11.48%
EBITDA
75.51 27.50% 63.66 29.06% 11.85 18.62% 68.29 27.56%
7.22 10.57%
หมายเหตุ : เปอร์เซ็นต์กาไรขั้นต้น คานวณเปรี ยบเทียบกับยอดรายได้จากการขาย
ล้ านบาท

ไตรมาส 4

ยอดสาหรับปี
ปี 2556
976.25
287.87
688.37
26.42
1,002.66
348.20
101.73
264.86
0.21
53.24
211.41
295.16

%
ปี 2555
97.37% 769.89
28.71% 221.16
70.51% 548.73
2.63%
7.77
100.00% 777.65
34.73% 255.07
10.15% 82.45
26.42% 218.97
0.02%
0.46
5.31% 45.55
21.08% 172.96
29.44% 239.90

เทียบกับช่ วงเดียวกัน
%
+/%
99.00% 206.36 26.80%
28.44% 66.71 30.16%
71.27% 139.65 25.45%
1.00% 18.65 240.13%
100.00% 225.01 28.93%
32.80% 93.13 36.51%
10.60% 19.28 23.39%
28.16% 45.89 20.96%
0.06% - 0.25 -54.57%
5.86%
7.69 16.88%
22.24% 38.45 22.23%
30.85% 55.26 23.03%

รายได้รวม
รายได้รวม ไตรมาส 4 ปี 2556 เท่ากับ 274.61 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 25.37% จากไตรมาส 4 ปี 2555 และเพิม่ ขึ้น 10.80% จากไตรมาส 3 ปี 2556
และสาหรับปี 2556 เท่ากับ 1,002.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.93% จากปี 2555
รายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักๆมาจากการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้นมาก โดยเพิ่มขึ้น 58 สาขา จาก 180 สาขา ณ 31 ธันวาคม 2555 (ร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 149
สาขา, ร้านบิวตี้ คอทเทจ 31 สาขา – รวมสาขาต่างประเทศร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 1 สาขาแล้ว) เพิม่ ขึ้นเป็ น 238 สาขา ณ 31 ธันวาคม 2556 (ร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์
183 สาขา, ร้านบิวตี้ คอทเทจ 52 สาขา, และร้านบิวตี้ มาร์ เก็ต 3 สาขา – รวมสาขาต่างประเทศร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 4 สาขา และร้านบิวตี้ คอทเทจ 2 สาขา
แล้ว) และเพิ่มขึ้นจาก Same Store Sales Growth ที่งวดปี 2556 เท่ากับ 5.55% ส่วนรายได้อื่นหลักๆมาจากดอกเบี้ยรับ สัดส่ วนรายได้ในปี 2556 ส่ วนใหญ่
มาจากการขายผ่านช่องทางร้านค้าปลีก โดยมีสดั ส่ วนของร้ านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์เท่ากับ 79.03% ร้านบิวตี้ คอทเทจ 14.37% ร้านบิวตี้ มาร์ เก็ต 1.36% แฟรนไชส์
2.32% โมเดิร์นเทรด 1.34% ค้าส่งและอื่นๆ 1.58%

กาไรขั้นต้ น
กาไรขั้นต้น ไตรมาส 4 ปี 2556 เท่ากับ 183.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.49% จากไตรมาส 4 ปี 2555 และเพิ่มขึ้น 8.50% จากไตรมาส 3 ปี 2556
และสาหรับปี 2556 เท่ากับ 688.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.45%
กาไรขั้นต้นในไตรมาส 4 ปี 2556 เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น สาหรับอัตรากาไรขั้นต้นไตรมาส 4 ปี 2556 เท่ากับ 68.68% ต่ากว่าอัตรากาไร
ขั้นต้นของไตรมาส 4 ปี 2555 (71.28%) และต่ากว่าอัตรากาไรขั้นต้นของไตรมาส 3 ปี 2556 (70.18%) เนื่องจากในไตรมาส 4 ปี 2556 มีการจัดโปรโมชัน่
ช่วงสิ้นปี มากเพื่อเพิม่ ยอดขาย และยอดขายที่เพิม่ ขึ้นจากร้านบิวตี้มาร์เก็ต ที่เปิ ดตัวในไตรมาส 3 ปี 2556 (เป็ นร้านคอนเซปท์ใหม่ The Beauty
Convenience Store) ซึ่ งมีอตั รากาไรขั้นต้นต่ากว่าร้ านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ และร้านบิวตี้ คอทเทจ ส่วนอัตรากาไรขั้นต้นงวดปี 2556 เท่ากับ 70.51% ลดลงเล็กน้อย
จากอัตรากาไรขั้นต้นของงวดปี 2555 (71.27%)
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส 4 ปี 2556 เท่ากับ 96.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.73% จากไตรมาส 4 ปี 2555 และเพิ่มขึ้น 6.09% จากไตรมาส 3 ปี
2556 และสาหรับปี 2556 เท่ากับ 348.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.51% ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ที่แล้วหลักๆมาจากค่าเช่าร้านและ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเนื่ องจากมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นมากในปี นี้ และมีการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายสาขาและรองรับร้านรู ปแบบ
ใหม่ที่เปิ ดดาเนินการในไตรมาส 4 ปี 2556 รวมทั้งผลกระทบจากการปรับค่าแรงขั้นต่าด้วย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ไตรมาส 4 ปี 2556 เท่ากับ 27.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.87% จากไตรมาส 4 ปี 2555 และเพิ่มขึ้น 9.68% จากไตรมาส 3 ปี
2556 และสาหรับปี 2556 เท่ากับ 101.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.39% ค่าใช้จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ้นหลักๆมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเนื่ องจากมีการ
เพิ่มจานวนบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงานของบริ ษทั รวมทั้งผลกระทบจากการปรับค่าแรงขั้นต่า
กาไรสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ ไตรมาส 4 ปี 2556 เท่ากับ 53.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.86% จากไตรมาส 4 ปี 2555 และเพิ่มขึ้น 11.48% จากไตรมาส 3 ปี 2556 และ
สาหรับปี 2556 เท่ากับ 211.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.23% กาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นหลักๆมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและอีกส่ วนหนึ่ งมาจากอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ที่ลดลงจาก 23% ในปี 2555 เป็ น 20% ในปี 2556
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 1,138.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.17 ล้านบาท หรื อ 5.48% จาก 31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้นหลักๆมาจาก
การใช้เงินไปจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน ส่ วนหนี้ สินรวมเท่ากับ 134.84 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 42.76 ล้านบาท หรื อ 46.44% จาก 31 ธันวาคม
2555 หนี้สินหลักๆได้แก่ เจ้าหนี้ การค้า 53.07 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเท่ากับ 24.00 ล้านบาท, เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินเท่ากับ 21.21 ล้านบาท, และภาษีเงิน
ได้คา้ งจ่าย 25.48 ล้านบาท(จ่ายภายใน 150 วันหลังสิ้นงวด) สาหรับส่วนของผูถ้ ือหุ ้นมียอดเท่ากับ 1,003.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.41 ล้านบาท หรื อ 1.66%
จาก 31 ธันวาคม 2555 โดยสาเหตุหลักที่เพิ่มจะมาจากกาไรจากการดาเนิ นงานสาหรับงวด แต่ลดลงจากการจ่ายเงินปั นผล
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี 2556 บริ ษทั มีกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดาเนินงานจานวน 192.15 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ
192.14 ล้านบาท หลักๆใช้ไปในการนาเงินไปลงทุนในเงินลงทุนชัว่ คราว(สุ ทธิ ) 40.00 ล้านบาท (เงินลงทุนชัว่ คราว หมายถึง เงินฝากระยะสั้นกับสถาบัน
การเงินครบกาหนดภายในระยะเวลาที่เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี ), ใช้ไปในการจัดซื้ ออาคารและอุปกรณ์ 47.92 ล้านบาท, ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน 5.97 ล้านบาท, และจ่ายปันผล จานวน 195.00 ล้านบาท
อนึ่ง รายการจ่ายภาษีเงินได้ 40.76 ล้านบาท เป็ นภาษีเงินได้คา้ งจ่ายของปี 2555 ที่ตอ้ งนาส่ งสรรพากรภายใน 150 วันหลังสิ้ นปี (ภงด.50)ซึ่งได้
ชาระเรี ยบร้อยแล้วตามกาหนดเวลา จานวน 12.95 ล้านบาท, ภาษีเงินได้กลางปี ของปี 2556 ที่ตอ้ งนาส่ งสรรพากรภายใน 60 วันหลังปิ ดงบกลางปี (ภงด.
51)ซึ่งได้ชาระเรี ยบร้ อยแล้วตามกาหนดเวลาเช่นกัน จานวน 27.63 ล้านบาท, และภาษีเงินได้ ที่บริ ษทั ถูกหัก ณ ที่จ่าย จานวน 0.18 ล้านบาท(เป็ นเครดิต
ภาษี)

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ

อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญ 31/12/2556 31/12/2555 31/12/2554
อัตราส่วนสภาพคล่อง
6.84
10.75
1.77
อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าสาเร็ จรู ป
132
113
113
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น
21.25%
28.63%
99.37%
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
19.07%
24.27%
49.68%
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
0.13
0.09
0.55
อัตราส่ วนสภาพคล่อง เท่ากับ 6.84 เท่า แสดงถึงความสามารถในการชาระหนี้ ระยะสั้นได้ดี แต่ลดลงจากปี ที่แล้ว 2555 เนื่องจากสิ นทรัพย์
หมุนเวียนเพิม่ ขึ้นเล็กน้อยแต่หนี้สินเพิม่ ขึ้นจากเจ้าหนี้ การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เพิม่ ขึ้น
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้า(สิ นค้าสาเร็ จรู ป) เท่ากับ 132 วัน ถือว่าอยูใ่ นอัตราที่เหมาะสมสาหรับการดาเนินงานของบริ ษทั แต่สูงขึ้นจากสิ้ นปี
2555 เพราะมีสินค้าที่จาเป็ นต้องสต๊อคไว้เพื่อการขยายสาขาที่มีการเปิ ดสาขาจานวนมาก อีกทั้งการสต๊อคสิ นค้าสาหรับร้านบิวตี้ มาร์ เก็ตด้วย
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น เท่ากับ 21.25% ซึ่ งอยูใ่ นอัตราที่สูง แต่ลดลงจากปี ที่แล้วเนื่ องจากส่วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉลี่ยในปี นี้ สูงขึ้นจากปี ที่แล้ว
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ เท่ากับ 19.07% ซึ่งอยูใ่ นอัตราที่สูง แต่ลดลงจากปี ที่แล้วเนื่ องจากสิ นทรัพย์รวมเฉลี่ยในปี นี้ สูงขึ้นจากปี ที่แล้ว
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น เท่ากับ 0.13 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั มีหนี้ สินอยูน่ อ้ ยมากเมื่อเทียบกับส่ วนของผูถ้ ือหุ้น แต่เพิ่มขึ้น
เล็กน้อยจากปี ที่แล้วเนื่องจากหนี้สินที่เพิ่มขึ้นแต่ส่วนของผูถ้ ือหุ้นที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
การจ่ ายเงินปันผล
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนิ นงานปี 2555 เป็ นเงินปั นผลเพิม่ อีกในอัตราหุ ้น
ละ 0.35 บาท คิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 105.0 ล้านบาท โดยเงินปั นผลดังกล่าว ได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2556 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ปี 2556 ในอัตราหุ ้นละ 0.30 บาท คิดเป็ น
จานวนเงินทั้งสิ้น 90.0 ล้านบาท ซึ่ งจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในวันที่ 12 กันยายน 2556
นอกจากนี้ ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้ นสาหรับปี 2556 ในอัตราหุ้นละ
0.65 บาท คิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 195.00 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 97.09% ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย (นโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่
น้อยกว่า 50% ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย) โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ในอัตราหุ ้นละ 0.30
บาท คงเหลือเงินปั นผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ ้นละ 0.35 บาท ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยจะเสนอให้ที่ผปู้ ระชุมผูถ้ ือหุ้น
ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เพื่ออนุมตั ิต่อไป
มุมมองผู้บริหาร : สรุ ปผลการดาเนินงานประจาปี 2556
สรุ ปผลการดาเนิ นงานบริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จากัด (มหาชน) ผูด้ าเนิ นธุ รกิ จจาหน่ายปลีกผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสาอางและบารุ งผิว ภายใต้ร้านค้า
ปลีก “บิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ (Beauty Buffet)” “บิวตี้ คอทเทจ (Beauty Cottage)” “บิวตี้ มาร์ เก็ต (Beauty Market)”รวมทั้งจาหน่ ายผ่านโมเดิร์นเทรดด้วยแบรนด์
“เมด อิน เนเจอร์ (Made in Nature)” และผลิ ตภัณฑ์แบรนด์ “เกิร์ลลี่ เกิ ร์ล ( Girly Girl )” จาหน่ ายผ่านร้ านคอนวีเนี ยนสโตร์ ,แค็ตตาล็อก และ
Traditional Trade ดังนี้

1.
2.

บิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ (Beauty Buffet) ณ สิ้ นปี 2556 มีจานวนสาขา 179 สาขา
บิวตี้ คอทเทจ (Beauty Cottage) ณ สิ้ นปี 2556 มีจานวนสาขา 50 สาขา

3.

บิวตี้ มาร์ เก็ต (Beauty Market) ณ สิ้ นปี 2556 มีจานวนสาขา 3 สาขา เป็ นแนวคิดในการนาเสนอรู ปแบบการผสมผสานระหว่างคอน
เซ็ปท์ของ Super Market และร้านเครื่ องสาอางเข้าด้วยกัน ภายใต้แนวคิดนี้ ได้นาจุดเด่นของการซื้ อสิ นค้าที่หลากหลายใน Super Market
ร้านสะดวกซื้อและความตื่นเต้นของการช้อปเครื่ องสาอางมาผนวกเข้าด้วยกัน บิวตี้ มาร์ เก็ต เป็ นร้ านเครื่ องสาอางเฉพาะอย่าง ( Beauty
specialty store) ที่ มุ่งเน้นการขายผลิ ตภัณฑ์เ พื่อความงามโดยเฉพาะ จึ งทาให้เกิ ดความแตกต่ างและความแปลกใหม่ใ นวงการร้ าน
เครื่ องสาอาง

4.

ผลิตภัณฑ์ เมด อิน เนเจอร์ (Made in Nature) มีจานวนสิ นค้า 7 SKU วางจาหน่ายในโมเดิร์นเทรดและซุปเปอร์ มาร์ เก็ตชั้นนารวม 11 แห่ ง
เช่น บิ๊กซี ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ จานวน 115 สาขา ,เทสโก้ โลตัส จานวน 153 สาขา,ท๊อป ซุปเปอร์ มาร์เก็ตจานวน 49 สาขา

5.

ผลิ ตภัณฑ์ เกิร์ลลี่ เกิ ร์ล ( Girly Girl ) จานวน 5 Item 11 SKU ซึ่ งเป็ นสิ นค้ากลุ่มสกิ นแคร์ จาหน่ ายผ่านร้ านคอนวีเนี ยนสโตร์ ,
แค็ตตาล็อก และTraditional Trade โดยขณะนี้ วางจาหน่ ายแล้วใน 7 – Catalog ส่ วนช่องทางอื่นอยูใ่ นระหว่างการนาเสนอช่ องทางการ
จัดจาหน่ายใหม่

6.

สาขาในต่างประเทศโดย ณ สิ้นปี 2556 มีจานวนสาขา 6 สาขา ดังนี้
- ประเทศกัมพูชา มีจานวนสาขา 4 สาขา (บิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 3 สาขา และบิวตี้ คอทเทจ 1 สาขา)
- ประเทศเวียดนาม มีจานวนสาขา 2 สาขา (บิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 1 สาขา และบิวตี้ คอทเทจ 1 สาขา)

7.

การเซ็นสัญญาความร่ วมมือเป็ นพันธมิตรกับ DEES SUPREME CO., LTD ในการเป็ นตัวแทนจาหน่ ายน้ าหอม GIRL DE PROVENCE
แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทยสาหรับการจาหน่ายผ่านช่องทางร้ านค้าปลี ก ซึ่ งมีพรี เซ็นเตอร์ เป็ นศิลปิ นชื่ อดังสุ ดยอดวงเกิ ร์ลกรุ๊ ป Girls’
Generation โดยวางจาหน่ายในร้าน BEAUTY BUFFET ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556

8.

ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้เดินทางไป Road Show ต่างประเทศเพื่อให้ขอ้ มูลและความเชื่ อมัน่ กับกองทุนในต่างประเทศ

9.

-

ประเทศสิ งคโปร์ ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2556

-

ประเทศสิ งคโปร์ ระหว่างวันที่ 1-2 สิ งหาคม 2556

-

ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2556

-

ประเทศสหรัฐอเมริ กา ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2556

ทีมงานบิวตี้ คอทเทจ ออกบูทงาน Cosmoprof Asia 2013 ที่ ฮ่องกงเพื่อออกงานแสดงสิ นค้าของบิวตี้ คอทเทจ ระหว่างวันที่ 13-15
พฤศจิกายน 2556

10.

บริ ษทั ฯ จัดงาน Beauty Open House ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2556 เพื่อจาหน่ ายสิ นค้าทุกแบรนด์ของทั้งบริ ษทั (จีโน่ แม็คเครย์,
เซนทิโอ, แลนซ์เลย์, เดอะเบเกอร์รี่, ดิ อาร์ ทติส, บิวตี้ คอทเทจ ,บิวตี้ คูซีน ,เมด อิน เนเจอร์ และเกิ ร์ลลี่ เกิร์ล ) โดยได้รับการตอบรับ
จากทั้งลูกค้าและผูถ้ ือหุ ้นเป็ นอย่างดี

11.

การลงทุนเพื่อปรับปรุ งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ :ระบบการบริ หารการขายหน้าร้าน (POS) , ระบบบริ หารทรัพยากรองค์กรโดยรวม
( โปรแกรมบัญชี ) ( ERP : Enterprise Resource Planning ) โดยได้เซ็นสัญญาซื้ อขายโปรแกรม MICROSOFT DYNAMICS AX 2012
R2 + AX RETAIL (เจ้าของลิขสิ ทธิ์ : Microsoft ) กับ Tectura (Thailand) Co., Ltd. เรี ยบร้อยแล้วและอยูใ่ นขั้นตอนที่ Tectura
(Thailand) Co., Ltd. เข้าทาการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาโปรแกรม โดยมีการ Kick-off เมื่อเดือนมิถุนายน 2556 ที่ผา่ นมาและมีกาหนดแล้ว
เสร็ จ ( Go live ) ไตรมาส2/ 2557

แผนการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2557
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้ าหมายการดาเนิ นธุรกิจที่มุ่งเน้นการนาเสนอแนวคิดใหม่ ควบคู่ไปกับการสร้ างผลิ ตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับแนวคิด
รวมไปถึงการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายอย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั มีแผนการดาเนิ นงานในปี 2557 ดังต่อไปนี้

(1) การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่
บริ ษทั มี โครงการพัฒนาแนวคิ ดผลิ ตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่เกี่ ยวข้องกับความงาม สุ ขภาพ และไลฟ์ สไตล์ ซึ่ งเป็ นสายธุ รกิ จที่ บริ ษทั มี ความ
เชี่ยวชาญ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผูบ้ ริ โภค และจับตลาดในส่ วนที่แตกต่างจากกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในปั จจุบนั ของบริ ษทั
(2) การเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย
บริ ษทั มีนโยบายในการขยายการจัดจาหน่ ายในช่ องทางอื่นๆที่นอกเหนื อจากช่ องทางการจัดจาหน่ ายในปั จจุบนั ของบริ ษทั อย่างต่อเนื่ อง โดย
บริ ษทั มีแผนการพัฒนาระบบการจัดจาหน่ ายผ่านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce) ของบริ ษทั เอง คือ Facebook : BeautyPlaza และ Website
:www.beautyplazaonline.com เพื่ออานวยความสะดวกต่อผูบ้ ริ โภคที่อยูใ่ นพื้นที่ที่สาขาของบริ ษทั ยังครอบคลุมไม่ถึงและเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงผูบ้ ริ โภค
มากขึ้น
(3) การจัดจาหน่ายผ่านสาขาร้านค้าปลีก เป็ นรายได้หลักของบริ ษทั ในปั จจุบนั และยังคงเป็ นช่ องทางการจัดจาหน่ ายที่บริ ษทั ให้ความสาคัญ
ดังนั้นบริ ษทั จึงมีนโยบายการขยายสาขาของ บิวตี้ บุฟเฟต์ , บิวตี้คอทเทจ และบิวตี้ มาร์ เกต อย่างต่อเนื่ องทัว่ ประเทศเพื่อกระจายสิ นค้า
ให้มากขึ้น
(4) การลงทุนเพื่อปรับปรุ งระบบการดาเนินงานให้รองรับการขยายตัวทางธุ รกิ จที่รวดเร็ วและต่อเนื่ อง ทาให้บริ ษทั ต้องมีการลงทุนเพิ่มเพื่อ
รองรั บการขยายสาขาในอนาคต รวมทั้งการขยายช่ องทางการจัดจาหน่ าย โดยการก่อสร้ างอาคารเพื่อขยายคลังสิ นค้าและอาคารศูนย์
ฝึ กอบรมพนักงาน ขณะนี้ได้จดทะเบียนการเช่าที่ดินกับสานักงานที่ดินเรี ยบร้ อยแล้ว ในด้านของการออกแบบโครงสร้ างของอาคารอยู่
ในระหว่างการขออนุญาตก่อสร้างอาคารกับสานักงานเขตพื้นที่บึงกุ่ม รวมทั้งลงทุนเพื่อปรับปรุ งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบการ
บริ หารการขายหน้าร้าน (POS) , ระบบบริ หารทรัพยากรองค์กรโดยรวม ( โปรแกรมบัญชี ) ( ERP : Enterprise Resource Planning )
โดยได้เซ็นสัญญาซื้ อขายโปรแกรมกับ MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 + AX RETAIL กับ Tectura (Thailand) Co., Ltd.
เรี ยบร้อยแล้วและอยูใ่ นขั้นตอนที่ Tectura (Thailand) Co., Ltd. เข้าทาการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาโปรแกรม

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จากัด (มหาชน)

--------------------------------------------(นายสุรพล เพชรกลึง)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

