13 พฤษภาคม 2558
เรื่ อง

คาอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงาน สาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2558

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สรุปผลการดาเนินงาน สาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2558
บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จากัด (มหาชน) รายงานผลการดาเนินงาน สาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2558 เปรี ยบเทียบกับผลการดาเนิ นงานไตรมาสที่ 1 ปี
2557 ดังนี้






รายได้รวม ไตรมาส 1 ปี 2558 เท่ากับ 364.47 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 30.47%
กาไรขั้นต้น ไตรมาส 1 ปี 2558 เท่ากับ 243.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.37%
ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส 1 ปี 2558 เท่ากับ 120.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.94%
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ไตรมาส 1 ปี 2558 เท่ากับ 34.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.36%
กาไรสุ ทธิ ไตรมาส 1 ปี 2558 เท่ากับ 76.00 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 45.41%
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

ปี 2558
%
357.93 98.21%
114.75 31.48%
243.18 67.94%
6.54
1.79%
364.47 100.00%
120.50 33.06%
34.37
9.43%
94.85 26.02%
0.00%
18.85
5.17%
76.00 20.85%
76.00
106.57

0.00%
20.85%
29.24%

ปี 2557
272.76
87.66
185.10
6.60
279.36
98.82
27.42
65.46
13.19
52.27
2.43
49.83
74.97

เทียบกับช่ วงเดียวกัน
ของปี ที่แล้ ว (YoY)
%
+/%
97.64% 85.16
31.22%
31.38% 27.09
30.90%
67.86% 58.07
31.37%
2.36% - 0.05
-0.80%
100.00% 85.11
30.47%
35.37% 21.68
21.94%
9.82%
6.95
25.36%
23.43% 29.39
44.90%
0.00%
0.00%
4.72%
5.65
42.84%
18.71% 23.74
45.41%
0.87% - 2.43
17.84% 26.17
26.84% 31.60

ไตรมาส 4
ปี 2557
%
420.12 98.46% 140.41 32.91% 279.72 66.58% 6.56
1.54% 426.68 100.00% 120.82 28.32% 34.35
8.05%
131.11 30.73% 0.00%
26.37
6.18% 104.74 24.55% -

100.00%
52.51% 104.74
42.15% 142.14

0.00%
24.55% 33.31% -

เทียบกับไตรมาสที่
แล้ ว (QoQ)
+/%
62.20 -14.80%
25.66 -18.27%
36.54 -13.06%
0.02 -0.27%
62.22 -14.58%
0.33 -0.27%
0.03
0.08%
36.26 -27.66%
0.00%
7.52 -28.53%
28.74 -27.44%
100.00%
28.74 -27.44%
35.57 -25.03%

หมายเหตุ : 1. เปอร์เ ซ็นต์กาไรขั้นต้น คานวณเปรี ยบเทียบกับยอดรายได้จากการขาย 2. งบปี 2557 เป็ นงบปรับปรุ งใหม่

รายได้รวม
รายได้รวม ไตรมาส 1 ปี 2558 เท่ากับ 364.47 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 30.47% จากไตรมาส 1 ปี 2557 และลดลง 14.58% จากไตรมาส 4 ปี 2557
รายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักๆมาจากการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้นมาก โดยเพิ่มขึ้น 53 สาขา จาก 251 สาขา ณ 31 มีนาคม 2557 (ในประเทศ : ร้านบิวตี้ บุฟ
เฟ่ ต์ 184 สาขา, ร้านบิวตี้ คอทเทจ 54 สาขา, และร้านบิวตี้ มาร์ เก็ต 5 สาขา และสาขาต่างประเทศ : ร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 5 สาขา และร้านบิวตี้ คอทเทจ 3
สาขา) เพิม่ ขึ้นเป็ น 304 สาขา ณ 31 มีนาคมคม 2558 (ในประเทศ : ร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 205 สาขา, ร้านบิวตี้ คอทเทจ 67 สาขา, และร้านบิวตี้ มาร์เก็ต 10
สาขา และสาขาต่างประเทศ : ร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 19 สาขา และร้านบิวตี้ คอทเทจ 3 สาขา) และเพิ่มขึ้นจาก Same Store Sales Growth ที่งวดไตรมาส 1 ปี
2558 เฉลี่ยเท่ากับ 17.70% ส่ วนรายได้อื่นหลักๆมาจากดอกเบี้ยรับ สาหรับสัดส่ วนรายได้ในไตรมาส 1 ปี 2558 ส่วนใหญ่มาจากการขายผ่านช่องทาง

ร้านค้าปลีก โดยมีสดั ส่ วนของร้ านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์เท่ากับ 75.44% ร้านบิวตี้ คอทเทจ 12.50% ร้านบิวตี้ มาร์ เก็ต 4.71% แฟรนไชส์ 1.38% คอนซูมเมอร์โปร
ดักส์ 2.98% ค้าส่ง,ต่างประเทศและอื่นๆ 2.99% สาหรับการที่ยอดขายลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2557 เนื่ องจากไตรมาส 4 เป็ นช่วงที่ขายดีที่สุดของบริ ษทั
(High season)
กาไรขั้นต้ น
กาไรขั้นต้น ไตรมาส 1 ปี 2558 เท่ากับ 243.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.37% จากไตรมาส 1 ปี 2557 และลดลง 13.06% จากไตรมาส 4 ปี 2557
กาไรขั้นต้นในไตรมาส 1 ปี 2558 เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น สาหรับอัตรากาไรขั้นต้นไตรมาส 1 ปี 2558 เท่ากับ 67.94% ดีกว่าอัตรากาไร
ขั้นต้นของไตรมาส 1 ปี 2557 (67.86%) และดีกว่าอัตรากาไรขั้นต้นของไตรมาส 4 ปี 2557 (66.58%) เนื่องจากมีการปรับปรุ งและคานึงถึงอัตรากาไร
ขั้นต้นในการขายสิ นค้าเพิ่มขึ้น
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส 1 ปี 2558 เท่ากับ 120.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.94% จากไตรมาส 1 ปี 2557 และลดลง 0.27% จากไตรมาส 4 ปี
2557 ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ที่แล้วหลักๆมาจากค่าเช่าร้านและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเนื่ องจากมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นมาก
ในปี นี้และมีการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายสาขาและรองรับร้านรู ปแบบใหม่ดว้ ย รวมทั้งผลกระทบจากการปรับค่าจ้างประจาปี ของ
พนักงานในเดือนมกราคม
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ไตรมาส 1 ปี 2558 เท่ากับ 34.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.36% จากไตรมาส 1 ปี 2557 และเพิ่มขึ้น 0.08% จากไตรมาส 4 ปี
2557 ค่าใช้จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ้นหลักๆเนื่องจากมีจานวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของบริ ษทั รวมทั้งผลกระทบจากการปรับค่าจ้างประจาปี
ของพนักงานในเดือนมกราคม
กาไรสุ ทธิ
กาไรสาหรับงวด ไตรมาส 1 ปี 2558 เท่ากับ 76.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.41% จากไตรมาส 1 ปี 2557 และลดลง 27.44% จากไตรมาส 4 ปี 2557
กาไรสาหรับงวดเพิ่มขึ้นจากยอดขายที่เพิ่มสู งขึ้นมากจากการขยายตัวของหลายช่องทางการจัดจาหน่ าย ประกอบกับยอดขายในร้านเดิมเพิ่มขึ้นด้วย อีกทั้ง
การที่ร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ และร้านบิวตี้ คอทเทจ เป็ นที่รู้จกั และเป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์รวม ณ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 1,387.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100.83 ล้านบาท หรื อ 7.84% จาก 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นหลักๆมาจาก
เงินลงทุนชัว่ คราว, สิ นค้าคงเหลือ และที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ส่วนหนี้ สินรวมเท่ากับ 224.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.83 ล้านบาท หรื อ 12.45% จาก 31
ธันวาคม 2557 หนี้สินหลักๆได้แก่ เจ้าหนี้การค้า 83.76 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเท่ากับ 36.19 ล้านบาท, เจ้าหนี้ ค่าทรัพย์สินเท่ากับ 9.53 ล้านบาท
สาหรับส่วนของผูถ้ ือหุ้นมียอดเท่ากับ 1,163.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.00 ล้านบาท หรื อ 6.99% จาก 31 ธันวาคม 2557 โดยสาเหตุหลักที่เพิ่มมาจากกาไร
จากการดาเนินงานสาหรับงวด
งบกระแสเงินสด
สาหรับไตรมาส 1 ปี 2558 บริ ษทั มีกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดาเนินงานจานวน 50.63 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เท่ากับ 126.62 ล้านบาท เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้น 70.00 ล้านบาท (เงินลงทุนชัว่ คราว หมายถึง เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินครบกาหนดภายใน
ระยะเวลาที่เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี ), ใช้ไปในการจัดซื้ ออาคารและอุปกรณ์ 28.53 ล้านบาท

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนหมุนเวี ยนสินค้าสาเร็ จรู ป
อัตราส่วนหมุนเวี ยนสินค้า(ทั้งหมด)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุน้
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ื อหุน้

31/3/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555
4.40
4.60
6.84
10.75
196
141
132
113
249
188
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176
27.01%
28.87%
21.25%
28.63%
22.73%
24.83%
19.07%
24.27%
0.19
0.18
0.13
0.09

อัตราส่ วนสภาพคล่อง เท่ากับ 4.40 เท่า แสดงถึงความสามารถในการชาระหนี้ ระยะสั้นได้ดี แต่ลดลงจากปี ที่แล้วเล็กน้อย เนื่องจากสิ นทรัพย์
หมุนเวียนเพิม่ ขึ้นเล็กน้อยแต่หนี้สินเพิม่ ขึ้นจากเจ้าหนี้ การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เพิม่ ขึ้น
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้า(สิ นค้าสาเร็ จรู ป) เท่ากับ 196 วัน ถือว่าอยูใ่ นอัตราที่เหมาะสมสาหรับการดาเนินงานของบริ ษทั แต่สูงขึ้นจากสิ้ นปี
ก่อน เพราะมีสินค้าที่จาเป็ นต้องสต๊อคไว้เพื่อการขยายสาขาที่มีการเปิ ดสาขาจานวนมากรวมถึงสต๊อคสิ นค้าสาหรับการขายช่วงไตรมาส 2 อีกทั้งการสต๊อ
คสิ นค้าสาหรับร้านบิวตี้ มาร์เก็ตด้วย
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น เท่ากับ 27.01% ซึ่ งอยูใ่ นอัตราที่สูง แต่ลดลงจากสิ้นปี ที่แล้วเล็กน้อยเนื่องจากส่วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉลี่ยในปี นี้ สูงขึ้น
จากปี ที่แล้ว
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ เท่ากับ 22.73% ซึ่งอยูใ่ นอัตราที่สูง แต่ลดลงจากปี ที่แล้วเนื่ องจากสิ นทรัพย์รวมเฉลี่ยในปี นี้ สูงขึ้นจากปี ที่แล้ว
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น เท่ากับ 0.19 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั มีหนี้ สินอยูน่ อ้ ยมากเมื่อเทียบกับส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น แต่เพิ่มขึ้น
เล็กน้อยจากปี ที่แล้วเนื่องจากหนี้สินที่เพิ่มขึ้นแต่ส่วนของผูถ้ ือหุ้นที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
การจ่ ายเงินปันผล
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนิ นงานปี 2555 เป็ นเงินปั นผลเพิ่มอีกในอัตราหุ้น
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
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลรวมทั้งสิ้ นสาหรับปี 2556 ในอัตราหุ ้นละ 0.65 บาท คิด
เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 195.00 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 97.09% ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย (นโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่า 50%
ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย) โดยจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ในอัตราหุ ้นละ 0.30 บาท คงเหลือ
เงินปั นผลที่จ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ซึ่ งจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และที่ผปู้ ระชุมผูถ้ ือหุ้น ในวันที่ 25 เมษายน 2557 ได้
อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลนี้เรี ยบร้อยแล้ว
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2557 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ปี 2557 ในอัตราหุ ้นละ 0.35 บาท คิดเป็ น
จานวนเงินทั้งสิ้น 105.00 ล้านบาท ซึ่ งได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในวันที่ 12 กันยายน 2557 แล้ว
นอกจากนี้ ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลรวมทั้งสิ้ นสาหรับปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.99
บาท คิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 297.00 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 99.33% ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย (นโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่น้อย
กว่า 50% ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย) โดยจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในอัตราหุ ้นละ 0.35 บาท
คงเหลือเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ ้นละ 0.64 บาท ซึ่ งจะจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 และที่ผปู ้ ระชุมผูถ้ ือหุ้น ในวันที่ 24 เมษายน
2558 ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลนี้ แล้ว

มุมมองผู้บริหาร : สรุ ปผลการดาเนินงานประจาไตรมาส 1 ปี 2558
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 ายผ่านโมเดิ ร์นเทรดด้วยแบรนด์
“เมด อิน เนเจอร์ (Made in Nature)” และผลิ ตภัณฑ์แบรนด์ “เกิร์ลลี่ เกิ ร์ล ( Girly Girl )” จาหน่ ายผ่านร้ านคอนวีเนี ยนสโตร์ ,แค็ตตาล็อก และ
Traditional Trade ดังนี้

1.
2.
3.
4.

บิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ (Beauty Buffet) ณ สิ้ นไตรมาส 1 ปี 2558 มีจานวนสาขา 205 สาขา
บิวตี้ คอทเทจ (Beauty Cottage) ณ สิ้ นไตรมาส 1 ปี 2558 มีจานวนสาขา 67 สาขา
บิวตี้ มาร์ เก็ต (Beauty Market) ณ สิ้ นไตรมาส 1 ปี 2558 มีจานวนสาขา 10 สาขา

สาขาในต่างประเทศ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2558 มีจานวนสาขา 22 สาขา ดังนี้
- ประเทศกัมพูชา มีจานวนสาขา 6 สาขา (บิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 5 สาขา และบิวตี้ คอทเทจ 1 สาขา)
- ประเทศเวียดนาม มีจานวนสาขา 12 สาขา (บิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 12 สาขา)
- ประเทศเมียนมาร์ มีจานวนสาขา 2 สาขา (บิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 1 สาขา และบิวตี้ คอทเทจ 1 สาขา)
- ประเทศลาว มีจานวนสาขา 2 สาขา (บิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 1 สาขา และบิวตี้ คอทเทจ 1 สาขา)
แผนการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2558
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้ าหมายการดาเนิ นธุรกิจที่มุ่งเน้นการนาเสนอแนวคิดใหม่ ควบคู่ไปกับการสร้ างผลิ ตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับแนวคิด
รวมไปถึงการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายอย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั มีแผนการดาเนิ นงานในปี 2558 ดังต่อไปนี้
(1) การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ บริ ษทั มีโครงการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับความงาม สุ ขภาพ และไลฟ์
สไตล์ ซึ่ งเป็ นสายธุรกิจที่บริ ษทั มีความเชี่ ยวชาญ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผูบ้ ริ โภค และจับตลาดในส่ วนที่แตกต่างจากกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมายในปัจจุบนั ของบริ ษทั
(2) การเพิ่มช่ องทางการจัดจาหน่ าย บริ ษทั มีนโยบายในการขยายการจัดจาหน่ ายในช่ องทางอื่นๆที่ นอกเหนื อจากช่ องทางการจัดจาหน่ ายใน
ปัจจุบนั ของบริ ษทั อย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษทั มีแผนการพัฒนาระบบการจัดจาหน่ายผ่านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce) ของบริ ษทั เอง คือ Facebook
: BeautyPlaza และ Website :www.beautyplazaonline.com เพื่ออานวยความสะดวกต่อผูบ้ ริ โภคที่อยูใ่ นพื้นที่ที่สาขาของบริ ษทั ยังครอบคลุมไม่ถึงและ
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงผูบ้ ริ โภคมากขึ้น
(3) การจัดจาหน่ายผ่านสาขาร้านค้าปลีก เป็ นรายได้หลักของบริ ษทั ในปั จจุบนั และยังคงเป็ นช่องทางการจัดจาหน่ายที่บริ ษทั ให้ความสาคัญ ดังนั้น
บริ ษทั จึงมีนโยบายการขยายสาขาของ บิวตี้ บุฟเฟต์ , บิวตี้คอทเทจ และบิวตี้ มาร์ เกต อย่างต่อเนื่ องทัว่ ประเทศเพื่อกระจายสิ นค้าให้มากขึ้น
(4) การลงทุนเพื่อปรับปรุ งระบบการดาเนินงานให้รองรับการขยายตัวทางธุรกิจที่รวดเร็ วและต่อเนื่ อง ทาให้บริ ษทั ต้องมีการลงทุนเพิ่มเพื่อรองรับ
การขยายสาขาในอนาคต รวมทั้งการขยายช่องทางการจัดจาหน่ าย โดยการก่อสร้ างอาคารเพื่อขยายคลังสิ นค้าและอาคารศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน ซึ่ งความ
คืบหน้าเป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้ทุกประการ รวมทั้งลงทุนเพื่อปรับปรุ งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบการบริ หารการขายหน้าร้ าน (POS), ระบบ
บริ หารทรัพยากรองค์กรโดยรวม ( โปรแกรมบัญชี ) ( ERP : Enterprise Resource Planning ) โดยได้เซ็นสัญญาซื้ อโปรแกรมกับ MICROSOFT
DYNAMICS AX ปัจจุบนั อยูใ่ นขั้นตอนพัฒนาโปรแกรม
อนึ่ง ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิ จที่รุมเร้ าในปั จจุบนั นี้ แต่ไตรมาส 1 ที่ผ่านมา บิวตี้ยงั สามารถรักษาการเพิ่มขึ้นของรายได้รวมได้ถึง 30.47% และมี
อัตราเพิ่มของ Same Store Sales Growth ที่งวดไตรมาส 1 ปี 2558 เฉลี่ยเท่ากับ 17.70% จึงมัน่ ใจว่าจะสามารถเติบโตได้ตามเป้ าหมายที่วางไว้คือรายได้
รวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 20% จากปี ก่อน
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จากัด (มหาชน)

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

