11 พฤศจิกายน 2559
เรื่ อง

คาอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงาน สาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2559 และงวด 9 เดือนแรก ปี 2559

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

สรุปผลการดาเนินงาน สาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2559 และงวด 9 เดือน ปี 2559
บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จากัด (มหาชน) รายงานผลการดาเนินงาน สาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2559 และงวด 9 เดือนแรก ปี 2559 เปรี ยบเทียบกับผล
การดาเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ดังนี้






รายได้รวม ไตรมาส 3 ปี 2559 เท่ากับ 739.90 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 65.07% และงวด 9 เดือนแรก เท่ากับ 1,857.03 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 52.46%
กาไรขั้นต้น ไตรมาส 3 ปี 2559 เท่ากับ 495.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.89% และงวด 9 เดือนแรก เท่ากับ 1,236.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.72%
ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส 3 ปี 2559 เท่ากับ 170.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.96% และงวด 9 เดือนแรก เท่ากับ 485.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.92%
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารไตรมาส 3 ปี 2559 เท่ากับ 65.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 124.08% และงวด 9 เดือนแรก เท่ากับ 166.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.33%
กาไรสาหรับงวด ไตรมาส 3 ปี 2559 เท่ากับ 210.25 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 106.32% และงวด 9 เดือนแรก เท่ากับ 478.20 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 76.12%
ไตรมาส 3

ล้านบาท
รายได้ จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้ น
รายได้อนื่
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กาไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี
ต้นทุนทางการเงิ น
ภาษีเงิ นได้
กาไรสาหรับงวด
กาไรขาดทุนจากประมาณการ
ผลประโยชน์พนักงาน(สุทธิ)
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
EBITDA

ปี 2559
734.29
239.22
495.07
4.61
738.90
170.74
65.35
263.59
53.34
210.25

%
ปี 2558
%
99.38% 443.83 99.15%
32.37% 148.94 33.27%
67.42% 294.89 66.44%
0.62%
3.80 0.85%
100.00% 447.63 100.00%
23.11% 142.33 31.80%
8.84% 29.16 6.52%
35.67% 127.20 28.42%
0.00%
- 0.00%
7.22% 25.29 5.65%
28.45% 101.90 22.77%

- 0.00%
210.25 28.45%
278.89 37.74%

- 0.00%
101.90 22.77%
139.04 31.06%

เทียบกับช่ วงเดียวกัน
เทียบกับไตรมาสที่แล้ว
ไตรมาส 2
ของปี ที่แล้ว (YoY)
(QoQ)
+/%
ปี 2559
%
+/%
290.46 65.45% 583.74 99.24%
150.54 25.79%
90.28 60.61% 191.31 32.52%
47.90 25.04%
200.19 67.89% 392.43 67.23%
102.64 26.16%
0.81 21.23%
4.48 0.76%
0.13 2.82%
291.27 65.07% 588.23 100.00%
150.67 25.61%
28.42 19.96% 168.39 28.63%
2.35 1.40%
36.18 124.08% 54.87 9.33%
10.48 19.09%
136.39 107.23% 173.65 29.52%
89.94 51.79%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
28.04 110.87% 34.93 5.94%
18.41 52.72%
108.35 106.32% 138.72 23.58%
71.53 51.56%
- 100.00%
108.35 106.32%
139.84 100.57%

- 0.00%
138.72 23.58%
188.47 32.04%

- 100.00%
71.53 51.56%
90.41 47.97%

ยอดสะสม
ปี 2559
%
1,842.58 99.22%
605.71 32.62%
1,236.87 67.13%
14.45 0.78%
1,857.03 100.00%
485.80 26.16%
166.73 8.98%
598.79 32.24%
0.00%
120.59 6.49%
478.20 25.75%
0.51
478.71
641.49

0.03%
25.78%
34.54%

ปี 2558
%
1,202.26 98.71%
392.37 32.21%
809.89 67.36%
15.76 1.29%
1,218.02 100.00%
392.02 32.18%
94.55 7.76%
339.08 27.84%
0.00%
67.55 5.55%
271.52 22.29%
271.52
374.23

0.00%
22.29%
30.72%

เทียบกับช่ วงเดียวกัน
ของปี ที่แล้ว (YoY)
+/%
640.32 53.26%
213.34 54.37%
426.98 52.72%
(1.31) (8.31%)
639.01 52.46%
93.78 23.92%
72.17 76.33%
259.71 76.59%
0.00%
53.04 78.51%
206.68 76.12%
0.51
207.19
267.25

100.00%
76.31%
71.41%

หมายเหตุ : 1. เปอร์เ ซ็นต์กาไรขั้นต้น คานวณเปรี ยบเทียบกับยอดรายได้จากการขาย 2. งบปี 2558 เป็ นงบปรับปรุงใหม่

รายได้รวม
รายได้รวม ไตรมาส 3 ปี 2559 เท่ากับ 738.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.07% จากไตรมาส 3 ปี 2558 และเพิ่มขึ้น 25.61% จากไตรมาส 2 ปี 2559
และงวด 9 เดือนแรก ปี 2559 เท่ากับ 1,857.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.46% จากงวด 9 เดือนแรก ปี 2558
รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในหลายช่ องทาง โดยหลักๆมาจากการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้นมาก โดยเพิ่มขึ้น 34 สาขา จาก 323
สาขา ณ 30 กันยายน 2558 (ในประเทศ : ร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 216 สาขา, ร้านบิวตี้ คอทเทจ 70 สาขา, และร้านบิวตี้ มาร์ เก็ต 13 สาขา และสาขาต่างประเทศ :
ร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 26 สาขา และร้านบิวตี้ คอทเทจ 3 สาขา) เพิ่มขึ้นเป็ น 362 สาขา ณ 30 กันยายน 2559 (ในประเทศ : ร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 241 สาขา, ร้ านบิวตี้
คอทเทจ 69 สาขา, และร้ านบิวตี้ มาร์ เก็ต 13 สาขา และสาขาต่างประเทศ : ร้ านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 36 สาขา และร้ านบิวตี้ คอทเทจ 3 สาขา) และเพิ่มขึ้นจาก
Same Store Sales Growth ที่งวดไตรมาส 3 ปี 2559 เฉลี่ยเท่ากับ 34.15%(YTD 28.37%) ส่วนรายได้อื่นหลักๆ มาจากดอกเบี้ยรับ
สัดส่วนรายได้ปี 2559 นี้ ส่ วนใหญ่มาจากการขายผ่านช่องทางร้ านค้าปลี ก โดยมีสัดส่ วนของร้ านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์เท่ากับ 69.55% ร้ านบิวตี้ คอท
เทจ 9.31% ร้านบิวตี้ มาร์ เก็ต 2.61% แฟรนไชส์ 0.97% คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ 7.63% อีคอมเมิร์ช 2.88% ต่างประเทศและอื่นๆ 7.05% อนึ่ ง การขายไป
ตลาดต่างประเทศ บริ ษทั ขายสิ นค้าในลักษณะค้าส่ ง

กาไรขั้นต้ น
กาไรขั้นต้น ไตรมาส 3 ปี 2559 เท่ากับ 495.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.89% จากไตรมาส 3 ปี 2558 และเพิ่มขึ้น 26.16% จากไตรมาส 2 ปี 2559
และงวด 9 เดือนแรก ปี 2559 เท่ากับ 1,236.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.72% จากงวด 9 เดือนแรกปี 2558
กาไรขั้นต้นในไตรมาส 3 ปี 2559 เพิม่ ขึ้นมาจากรายได้ที่เพิม่ ขึ้น สาหรับอัตรากาไรขั้นต้นไตรมาส 3 ปี 2559 เท่ากับ 67.42% มากกว่าอัตรา
กาไรขั้นต้นของไตรมาส 3 ปี 2558 (66.44%) และมากกว่าอัตรากาไรขั้นต้นของไตรมาส 2 ปี 2559 (67.23%) และอัตรากาไรขั้นต้นงวด 9 เดือนแรกปี
2559 เท่ากับ 67.13% ต่ากว่าอัตรากาไรขั้นต้นจากงวด 9 เดือนแรกปี 2558 ซึ่ งเท่ากับ 67.36%
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส 3 ปี 2559 เท่ากับ 170.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.96% จากไตรมาส 3 ปี 2558 และเพิ่มขึ้น 1.40% จากไตรมาส 2 ปี
2559 และค่าใช้จ่ายในการขายงวด 9 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับ 485.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.92% จากงวด 9 เดือนแรกปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น
จากงวดเดียวกันของปี ที่แล้วหลักๆมาจากค่าเช่าร้านและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เนื่ องจากมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นมากในปี นี้ และมีการจัดหาบุคลากร
เพิม่ เติมเพื่อรองรับการขยายสาขาและรองรับร้านรู ปแบบใหม่ดว้ ย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ไตรมาส 3 ปี 2559 เท่ากับ 65.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 124.08% จากไตรมาส 3 ปี 2558 และเพิ่มขึ้น 19.09% จากไตรมาส 2
ปี 2559 และงวด 9 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับ 166.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.33% จากงวด 9 เดือนแรกปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ้นหลักๆ
เนื่องจากมีจานวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้นและทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของบริ ษทั ซึ่งรวมถึงอาคารคลังสิ นค้าใหม่และอาคารศูนย์ Training Center
ใหม่
อนึ่ง สัดส่ วนค่าใช้จ่ายรวม(SG&A)ต่อยอดรายได้รวมในไตรมาส 3 ปี 2559 คิดเป็ น 31.95% ต่อยอดรายได้รวม ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2558 ที่
เท่ากับ 38.32% ต่อยอดรายได้รวม และลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2559 ที่เท่ากับ 37.96% ต่อยอดรายได้รวม
กาไรสุ ทธิ
กาไรสาหรับงวด ไตรมาส 3 ปี 2559 เท่ากับ 210.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 106.32% จากไตรมาส 3 ปี 2558 และเพิ่มขึ้น 51.56% จากไตรมาส 2 ปี
2559 และงวด 9 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับ 478.20 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 76.12% จากงวด 9 เดือนแรกปี 2558 กาไรสาหรับงวดเพิม่ ขึ้น หลักๆมาจากยอดรายได้
และกาไรขั้นต้นที่เพิม่ ขึ้น และความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายซึ่ งทาได้ดี
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์รวม ณ 30 กันยายน 2559 เท่ากับ 1,632.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 139.80 ล้านบาท หรื อ 9.36% จาก 31 ธันวาคม 2558 โดยรายการที่
เพิ่มขึ้นหลักๆมาจากการได้เงินจากกิจกรรมดาเนินงาน โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 323.72 ล้านบาท, เงินลงทุนชัว่ คราว 430.00 ล้าน
บาท (เงินลงทุนชัว่ คราว หมายถึง เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินครบกาหนดภายในระยะเวลาที่เกิ น 3 เดื อนแต่ไม่เกิ น 1 ปี ) ส่ วนยอดลูกหนี้ เท่ากับ
49.66 ล้านบาท ซึ่งไม่มีลูกค้าที่ผิดชาระหนี้ , สิ นค้าคงเหลือสุ ทธิ 397.45 ล้านบาท, ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 297.15 ล้านบาท
ส่ วนหนี้ สินรวมเท่ากับ 491.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 147.06 ล้านบาท หรื อ 42.64% จาก 31 ธันวาคม 2558 หนี้ สินหลักๆได้แก่ เจ้าหนี้ การค้า
202.04 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเท่ากับ 127.01 ล้านบาท, เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินเท่ากับ 10.74 ล้านบาท สาหรับส่วนของผูถ้ ือหุ ้นมียอดเท่ากับ 1,140.74 ล้าน
บาท ลดลง 7.26 ล้านบาท หรื อ 0.63% จาก 31 ธันวาคม 2558
งบกระแสเงินสด
สาหรับไตรมาส 3 ปี 2559 บริ ษทั มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงานจานวน 546.14 ล้านบาท ได้มาจากกิจกรรมลงทุน 147.46
ล้านบาท ซึ่งเป็ นการจัดซื้ออาคารและอุปกรณ์ 41.57 ล้านบาท ส่ วนเงินลงทุนชัว่ คราวลดลง 190.00 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ
ปี 2558 ที่จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2559 จานวน 249.00 ล้านบาท และจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ปี 2559 ในเดือนกันยายน 2559 จานวน 240.00 ล้านบาท
ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นงวด 30 กันยายน 2559 เท่ากับ 323.72 ล้านบาท

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

30/9/2559
30/6/2559
30/3/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555
2.50
3.01
3.72
3.20
4.60
6.84
10.75
118
111
115
137
141
132
113
153
145
149
178
188
187
176
55.72%
46.26%
42.62%
36.01%
28.87%
21.25%
28.63%
40.80%
35.23%
33.42%
28.96%
24.83%
19.07%
24.27%
0.43
0.33
0.25
0.30
0.18
0.13
0.09

อัตราส่ วนสภาพคล่อง เท่ากับ 2.50 เท่า แสดงถึงความสามารถในการชาระหนี้ ระยะสั้นได้ดี
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้า(สิ นค้าสาเร็ จรู ป) เท่ากับ 118 วัน ซึ่งถือว่าอยูใ่ นอัตราที่เหมาะสมสาหรับการดาเนิ นงานของบริ ษทั ปรับตัวดี ข้ ึนจาก
สิ้นปี ก่อน ทั้งนี้ มีสินค้าที่จาเป็ นต้องสต๊อคไว้เพื่อการขยายสาขาที่มีการเปิ ดสาขาจานวนมาก และสต๊อคสิ นค้าสาหรับขายในช่วงสิ้นปี
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น เท่ากับ 55.726% ซึ่ งอยูใ่ นอัตราที่สูง ดีข้ ึนจากไตรมาสที่แล้วและดีข้ ึนจากปี ที่แล้วเนื่ องจากสามารถทากาไรได้
เพิม่ ขึ้น
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ เท่ากับ 40.80% ซึ่งอยูใ่ นอัตราที่สูง ดีข้ ึนจากไตรมาสที่แล้วและดีข้ ึนจากปี ที่แล้วเนื่ องจากมีผลการดาเนิ นงานที่
ดีข้ ึน
อัตราส่ วนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น เท่ากับ 0.43 เท่า ซึ่งใกล้เคียงกับไตรมาสที่แล้วและสิ้ นปี ที่แล้ว
การจ่ ายเงินปันผล
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลรวมทั้งสิ้ นสาหรับปี 2557 ในอัตราหุ ้นละ 0.99 บาท คิด
เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 297.00 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 99.33% ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย (นโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่า 50%
ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย) โดยจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในอัตราหุ ้นละ 0.35 บาท คงเหลือ
เงินปันผลที่จ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.64 บาท ซึ่ งจ่ายให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 และที่ผปู ้ ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ในวันที่ 24 เมษายน 2558 ได้
อนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลนี้ แล้ว
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2558 ได้มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็ น
จานวนเงินทั้งสิ้ น 150.00 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 88.44% ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษี และสารองตามกฎหมาย ซึ่ งจ่ายให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นในวันที่ 11 กันยายน
2558 อนึ่ ง อัตราเงินปั นผลต่อหุ ้นลดลง เป็ นผลเนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงมูลค่าหุ ้นจากหุ ้นละ 1.00 บาทต่อหุ ้น จานวน 300 ล้านหุ ้น จานวนเงิน 300.00
ล้านบาท เปลี่ยนเป็ นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ ้น จานวน 3,000 ล้านหุ ้น จานวนเงิน 300.00 ล้านบาท โดยสัดส่ วนการถื อหุ ้นไม่มีการเปลี่ ยนแปลง ซึ่ ง
ผ่านการอนุมตั ิจากการประชุมผูถ้ ือหุ ้น เมื่อ 24 เมษายน 2558 และจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อ 8 พฤษภาคม 2558
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลรวมทั้งสิ้ นสาหรับปี 2558 ในอัตราหุ ้นละ 0.133 บาท คิด
เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 399.00 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 99.13% ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย (นโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่า 50%
ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย) โดยจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท คิดเป็ น
จานวนเงินทั้งสิ้น 150.00 ล้านบาท คงเหลือเงินปั นผลที่จ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ ้นละ 0.083 บาท คิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 249.00 ล้านบาท ซึ่ งจะจ่ายให้แก่ผู ้
ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และที่ผปู ้ ระชุมผูถ้ ือหุ ้น ในวันที่ 25 เมษายน 2559 ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลนี้เรี ยบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2559 ได้มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท
คิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 240.00 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 89.57% ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษี และสารองตามกฎหมาย ซึ่ งจ่ายให้แก่ ผูถ้ ื อหุ้นในวันที่ 9
กันยายน 2559

มุมมองผู้บริหาร : สรุ ปผลการดาเนินงาน ประจาไตรมาส 3 ปี 2559
สรุ ปผลการดาเนิ นงานบริ ษทั บิวตี้คอมมูนิต้ ี จากัด (มหาชน) ผูด้ าเนิ นธุรกิจจาหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางและบารุ งผิวภายใต้ร้านค้าปลีก
“บิวตี้บุฟเฟ่ ต์(Beauty Buffet)” “บิวตี้คอทเทจ(Beauty Cottage)” “บิวตี้มาร์ เก็ต(Beauty Market)”รวมทั้งจาหน่ายผ่านโมเดิร์นเทรดด้วยแบรนด์ “เมด อิน เน
เจอร์(Made in Nature)” และผลิตภัณฑ์แบรนด์“เกิร์ลลี่ เกิร์ล ( Girly Girl )” จาหน่ายผ่านร้านคอนวีเนี ยนสโตร์ ,แค็ตตาล็อก และ Traditional Trade ดังนี้
1.

การขยายช่ องทางการจัดจาหน่ ายที่เป็ นช้ อปแบรนด์
1.1 สาขาในประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีจานวนสาขา 323 สาขา ดังนี้
- บิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ (Beauty Buffet) มีจานวนสาขา 241 สาขา
- บิวตี้ คอทเทจ (Beauty Cottage) มีจานวนสาขา 69 สาขา
- บิวตี้ มาร์เก็ต(Beauty Market) มีจานวนสาขา 13 สาขา
1.2 สาขาในต่างประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีจานวนสาขา 39 สาขา ดังนี้
- ประเทศกัมพูชามีจานวน 7 สาขา (บิวตี้บุฟเฟ่ ต์ 7 สาขา)
- ประเทศลาวมีจานวน 2 สาขา (บิวตี้บุฟเฟ่ ต์1 สาขาและบิวตี้คอทเทจ 1 สาขา)
- ประเทศพม่า มีจานวน 2 สาขา (บิวตี้บุฟเฟ่ ต์1 สาขาและบิวตี้คอทเทจ 1 สาขา)
- ประเทศเวียดนาม มีจานวน 28 สาขา (บิวตี้บุฟเฟ่ ต์ 28 สาขา )

2.

การขยายช่ องทางการจัดจาหน่ ายสิ นค้ าคอนซู เมอร์
2.1 จาหน่ายผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต และ คอนวีเนี ยนสโตร์ ชั้นนารวม 15 แห่ ง เช่น บิ๊กซี ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์
,เทสโก้ โลตัส, ท๊อป ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ฯลฯ
2.2 จาหน่ายผ่านช่องทาง Traditional Trade บริ ษทั ได้เซ็นบันทึกความเข้าใจในการซื้ อขายสิ นค้าเพื่อจัดจาหน่ายกับ บริ ษทั ซีพี
คอนซูเมอร์ โปรดักส์ เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2557 ที่ผา่ นมาและเริ่ มกระจายสิ นค้าสู่ ผบู ้ ริ โภคในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
2.3 ช่องทางแค็ตตาล็อก จานวน 4 เล่ม คือ Friday Catalog, Catalog By TV Direct , D-Catalog และ 24Shopping ของเซเว่น
อีเลฟเวน มีสินค้าวางจาหน่ายจานวน 900 สาขา และมีสินค้าวางจาหน่ าย 15 SKUs
2.4 ช่องทาง E-commerce จานวน 16 แห่ ง โดยแบ่งเป็ นเวปไซด์ภายนอก Third party 11 แห่ ง และภายในคือ Beautyplaza จานวน
5 ช่องทาง คือ Website ,Facebook ,Line , Wechat และ Alibaba

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จากัด (มหาชน)
--------------------------------------------(นายสุรพล เพชรกลึง)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

