12 พฤศจิกายน 2558
เรื่ อง

คาอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงาน สาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2558 และงวด 9 เดือน ปี 2558

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

สรุปผลการดาเนินงาน สาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2558 และงวด 9 เดือน ปี 2558
บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จากัด (มหาชน) รายงานผลการดาเนินงาน สาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2558 และงวด 9 เดือน ปี 2558 เปรี ยบเทียบกับผลการ
ดาเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ดังนี้






รายได้รวม ไตรมาส 3 ปี 2558 เท่ากับ 447.63 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 23.99% และงวด 9 เดือน เท่ากับ 1,218.02 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 27.67%
กาไรขั้นต้น ไตรมาส 3 ปี 2558 เท่ากับ 294.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.39% และงวด 9 เดือน เท่ากับ 809.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.43%
ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส 3 ปี 2558 เท่ากับ 140.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.44% และงวด 9 เดือน เท่ากับ 386.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.42%
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ไตรมาส 3 ปี 2558 เท่ากับ 31.41 ล้านบาท ลดลง 5.33% และงวด 9 เดือนเท่ากับ 100.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.15%
กาไรสาหรับงวด ไตรมาส 3 ปี 2558 เท่ากับ 101.90 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 27.14% และงวด 9 เดือน เท่ากับ 271.52 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 40.61%
ไตรมาส 3

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
%
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7.02% 33.18
127.20 28.42% 100.27
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0.00%
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เทียบกับช่ วงเดียวกัน
ของปี ที่แล้ ว (YoY)
%
+/%
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31.60% 34.86
30.56%
67.87% 53.94
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1.66% - 2.18 -36.43%
100.00% 86.62
23.99%
31.44% 26.60
23.44%
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27.77% 26.93
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0.00%
0.00%
5.57%
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25.74%
22.20% 21.75
27.14%
0.00%
22.20%
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21.75
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ไตรมาส 2
ปี 2558
%
400.51 98.67%
128.68 31.70%
271.82 67.87%
5.42
1.33% 405.92 100.00%
125.93 31.02%
34.28
8.45% 117.03 28.83%
0.00%
23.42
5.77%
93.61 23.06%

100.00%
27.14% 93.61
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0.00%
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เทียบกับไตรมาสที่
เทียบกับช่ วงเดียวกัน
ยอดสะสม
แล้ ว (QoQ)
ของปี ที่แล้ ว (YoY)
+/%
ปี 2558
%
ปี 2557
%
+/%
43.32 10.82% 1,202.26 98.71% 934.80 97.98%
267.46 28.61%
20.26 15.74% 392.37 32.21% 304.17 31.88%
88.20 29.00%
23.07
8.49% 809.89 67.36% 630.63 67.46%
179.26 28.43%
1.62 -29.85%
15.76
1.29% 19.26
2.02% 3.50 -18.18%
41.70 10.27% 1,218.02 100.00% 954.06 100.00%
263.96 27.67%
14.16 11.24% 386.51 31.73% 318.33 33.37%
68.18 21.42%
2.88 -8.39% 100.07
8.22% 90.03
9.44%
10.04 11.15%
10.17
8.69% 339.07 27.84% 241.53 25.32%
97.54 40.39%
0.00%
0.00%
0.00%
#DIV/0!
1.88
8.02%
67.56
5.55% 48.43
5.08%
19.12 39.48%
8.29
8.85% 271.52 22.29% 193.10 20.24%
78.42 40.61%
- #DIV/0!
8.29
8.85%
10.42
8.10%

271.52
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0.00%
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0.26% 19.98%
28.56%

2.43
80.85
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100.00%
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หมายเหตุ : 1. เปอร์เ ซ็นต์กาไรขั้นต้น คานวณเปรี ยบเทียบกับยอดรายได้จากการขาย 2. งบปี 2557 เป็ นงบปรับปรุ งใหม่

รายได้รวม
รายได้รวม ไตรมาส 3 ปี 2558 เท่ากับ 447.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.99% จากไตรมาส 3 ปี 2557 และเพิ่มขึ้น 10.27% จากไตรมาส 2 ปี 2558
และงวด 9 เดือน ปี 2558 เท่ากับ 1,218.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.67% จากงวด 9 เดือน ปี 2557
รายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักๆมาจากการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้นมาก โดยเพิ่มขึ้น 53 สาขา จาก 275 สาขา ณ 30 กันยายน 2557 (ในประเทศ : ร้านบิวตี้ บุฟ
เฟ่ ต์ 195 สาขา, ร้านบิวตี้ คอทเทจ 61 สาขา, และร้านบิวตี้ มาร์ เก็ต 9 สาขา และสาขาต่างประเทศ : ร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 6 สาขา และร้านบิวตี้ คอทเทจ 4
สาขา) เพิ่มขึ้นเป็ น 328 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) และเพิ่มขึ้นจาก Same Store Sales Growth ที่งวดไตรมาส 3 ปี 2558
เฉลี่ยเท่ากับ 12.01% (เฉลี่ย 9 เดือนเท่ากับ 15.96%) ส่ วนรายได้อื่นหลักๆมาจากดอกเบี้ยรับ สาหรับสัดส่ วนรายได้ 9 เดือนปี นี้ ส่วนใหญ่มาจากการขาย
ผ่านช่องทางร้านค้าปลีก โดยมีสดั ส่ วนของร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์เท่ากับ 75.85% ร้านบิวตี้ คอทเทจ 12.46% ร้านบิวตี้ มาร์ เก็ต 4.08% แฟรนไชส์ 1.13% คอน
ซูมเมอร์โปรดักส์ 3.16% ค้าส่ง,ต่างประเทศและอื่นๆ 3.32%
กาไรขั้นต้ น

กาไรขั้นต้น ไตรมาส 3 ปี 2558 เท่ากับ 294.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.39% จากไตรมาส 3 ปี 2557 และเพิ่มขึ้น 8.49% จากไตรมาส 2 ปี 2558
และงวด 9 เดือนปี 2558 เท่ากับ 809.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.43% จากงวด 9 เดือนปี 2557
กาไรขั้นต้นในไตรมาส 3 ปี 2558 เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น สาหรับอัตรากาไรขั้นต้นไตรมาส 3 ปี 2558 เท่ากับ 66.44% ต่ากว่าอัตรากาไร
ขั้นต้นของไตรมาส 3 ปี 2557 (67.87%) และต่ากว่าอัตรากาไรขั้นต้นของไตรมาส 2 ปี 2558 (67.87%) และอัตรากาไรขั้นต้นงวด 9 เดือนปี 2558 เท่ากับ
67.36% ต่ากว่าอัตรากาไรขั้นต้นจากงวด 9 เดือนปี 2557 ซึ่ งเท่ากับ 67.46% จากการจัดโปรโมชัน่ ในช่วงกลางปี อย่างต่อเนื่ องเพื่อสร้ างยอดขาย ประกอบ
กับยอดขายร้านบิวตี้มาร์เก็ตมีสดั ส่ วนเพิ่มขึ้น
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส 3 ปี 2558 เท่ากับ 140.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.44% จากไตรมาส 3 ปี 2557 และเพิ่มขึ้น 11.24% จากไตรมาส 2 ปี
2558 และค่าใช้จ่ายในการขายงวด 9 เดือนปี 2558 เท่ากับ 386.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.42% จากงวด 9 เดือนปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปี ที่แล้วหลักๆมาจากค่าเช่าร้านและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เนื่ องจากมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นมากในปี นี้ และมีการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติม
เพื่อรองรับการขยายสาขาและรองรับร้านรู ปแบบใหม่ดว้ ย รวมทั้งผลกระทบจากการปรับค่าจ้างประจาปี และปรับเงินประจาตาแหน่งของพนักงานเพื่อ
รักษาพนักงานในเดือนมกราคมที่ผ่านมา
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ไตรมาส 3 ปี 2558 เท่ากับ 31.41 ล้านบาท ลดลง 5.33% จากไตรมาส 3 ปี 2557 และลดลง 8.39% จากไตรมาส 2 ปี
2558 และงวด 9 เดือนปี 2558 เท่ากับ 100.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.15% จากงวด 9 เดือนปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ้นหลักๆเนื่องจากมีจานวน
บุคลากรที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของบริ ษทั
อนึ่ง สัดส่ วนค่าใช้จ่ายรวม(SG&A)ต่อยอดรายได้รวมในไตรมาส 3 ปี 2558 คิดเป็ น 38.31% ต่อยอดรายได้รวม ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2557 ที่
เท่ากับ 40.63% ต่อยอดรายได้รวม และลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2558 ที่เท่ากับ 39.47% ต่อยอดรายได้รวม ซึ่งแสดงถึงประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมค่าใช้จ่าย
ได้เป็ นอย่างดี
กาไรสุ ทธิ
กาไรสาหรับงวด ไตรมาส 3 ปี 2558 เท่ากับ 101.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.14% จากไตรมาส 3 ปี 2557 และเพิ่มขึ้น 8.85% จากไตรมาส 2 ปี
2558 และงวด 9 เดือนปี 2558 เท่ากับ 271.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.61% จากงวด 9 เดือนปี 2557 กาไรสาหรับงวดเพิ่มขึ้น หลักๆมาจากยอดรายได้และ
กาไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น และความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายซึ่ งทาได้ดี
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์รวม ณ 30 กันยายน 2558 เท่ากับ 1,255.35 ล้านบาท ลดลง 2.46% จาก 31 ธันวาคม 2557 โดยรายการที่เพิ่มขึ้นหลักๆมาจากการได้
เงินมาจากกิจกรรมดาเนินงาน โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 283.82 ล้านบาท, เงินลงทุนชัว่ คราว 280.00 ล้านบาท (เงินลงทุนชัว่ คราว
หมายถึง เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินครบกาหนดภายในระยะเวลาที่เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี ), แต่ลดลงจากเงินลงทุนระยะยาวที่ถึงกาหนด
100.00 ล้านบาท (เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินครบกาหนดในระยะเวลาที่เกิน 1 ปี และไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้) ,
ส่วนยอดลูกหนี้ เท่ากับ 20.27 ล้านบาท ซึ่งไม่มีลูกค้าที่ผิดชาระหนี้ , สิ นค้าคงเหลือสุ ทธิ 270.08 ล้านบาท, ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 273.05 ล้านบาท
ส่วนหนี้ สินรวมเท่ากับ 238.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.50% จาก 31 ธันวาคม 2557 หนี้ สินหลักๆได้แก่ เจ้าหนี้การค้า 85.27 ล้านบาท, ค่าใช้จ่าย
ค้างจ่ายเท่ากับ 51.65 ล้านบาท, เจ้าหนี้ ค่าทรัพย์สินเท่ากับ 18.16 ล้านบาท สาหรับส่วนของผูถ้ ือหุ ้นมียอดเท่ากับ 1,017.03 ล้านบาท ลดลง 6.48% จาก 31
ธันวาคม 2557 โดยสาเหตุหลักที่เพิ่มมาจากกาไรจากการดาเนินงานสาหรับงวดแต่มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2557 ที่จ่ายในเดือน
พฤษภาคม 2558 และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2558 ที่จ่ายในเดือนกันยายน 2558
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุ ด 30 กันยายน 2558 บริ ษทั มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 351.59 ล้านบาท ได้มาจาก
กิจกรรมลงทุน 99.67 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการจัดซื้ ออาคารและอุปกรณ์ 99.47 ล้านบาท, เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง 100.00 ล้านบาท และเงินลงทุนระยะยาว
ลดลง 100.00 ล้านบาท (เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินครบกาหนดในระยะเวลาที่เกิน 1 ปี และไม่มีขอ้ จากัดในการเบิก

ใช้) และมีการจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการปี 2557 ที่จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2558 จานวน 192.00 ล้านบาท และเงินปั นผลระหว่างกาลปี 2558 ที่จ่าย
ในเดือนกันยายน 2558 จานวน 150.00 ล้านบาท ส่ งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 30 กันยายน 2558 เท่ากับ 283.82 ล้านบาท
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนหมุนเวี ยนสินค้าสาเร็ จรู ป
อัตราส่วนหมุนเวี ยนสินค้า(ทั้งหมด)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุน้
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ื อหุน้

30/9/2558 30/6/2558 31/3/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555
3.74
5.05
4.40
4.60
6.84
10.75
148
164
196
141
132
113
192
215
249
188
187
176
34.40% 31.52% 27.01%
28.87%
21.25%
28.63%
28.48% 26.78% 22.73%
24.83%
19.07%
24.27%
0.23
0.17
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อัตราส่ วนสภาพคล่อง เท่ากับ 3.74 เท่า แสดงถึงความสามารถในการชาระหนี้ ระยะสั้นได้ดี ดีข้ ึนจากปี ที่แล้วและลดลงจากไตรมาสที่แล้ว
เนื่องจากหนี้สินระยะสั้นเช่นเจ้าหนี้ การค้าเพิ่มขึ้นจากการซื้ อสิ นค้าเพื่อขายเพิ่มขึ้น
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้า(สิ นค้าสาเร็ จรู ป) เท่ากับ 148 วัน ซึ่งถือว่าอยูใ่ นอัตราที่เหมาะสมสาหรับการดาเนินงานของบริ ษทั ปรับตัวดีข้ ึนจาก
ไตรมาสที่แล้วแต่สูงขึ้นจากสิ้ นปี ก่อนเล็กน้อย ทั้งนี้เพราะมีสินค้าที่จาเป็ นต้องสต๊อคไว้เพื่อการขยายสาขาที่มีการเปิ ดสาขาจานวนมาก อีกทั้งการสต๊อคสิ น
ค้าสาหรับร้านบิวตี้ มาร์ เก็ตที่สต๊อคสิ นค้ามีมากกว่าร้ านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ และร้านบิวตี้ คอทเทจ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น เท่ากับ 34.40% ซึ่ งอยูใ่ นอัตราที่สูง ดีข้ ึนจากไตรมาสที่แล้วและดีข้ ึนจากปี ที่แล้วเนื่องจากสามารถทากาไรได้เพิ่มขึ้น
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ เท่ากับ 28.48% ซึ่งอยูใ่ นอัตราที่สูง ดีข้ ึนจากไตรมาสที่แล้วและดีข้ ึนจากปี ที่แล้วเนื่องจากมีผลการดาเนินงานที่
ดีข้ ึน
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น เท่ากับ 0.23 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั มีหนี้ สินอยูน่ อ้ ยมากเมื่อเทียบกับส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่งใกล้เคียงกับ
ไตรมาสที่แล้วและสิ้นปี ที่แล้ว
การจ่ ายเงินปันผล
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลรวมทั้งสิ้นสาหรับปี 2556 ในอัตราหุ ้นละ 0.65 บาท คิด
เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 195.00 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 97.09% ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย (นโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่า 50%
ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย) โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ในอัตราหุ ้นละ 0.30 บาท คงเหลือ
เงินปั นผลที่จ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ซึ่ งจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และที่ผปู ้ ระชุมผูถ้ ือหุ ้น ในวันที่ 25 เมษายน 2557 ได้
อนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลนี้ เรี ยบร้อยแล้ว
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2557 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ปี 2557 ในอัตราหุ ้นละ 0.35 บาท คิดเป็ น
จานวนเงินทั้งสิ้น 105.00 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในวันที่ 12 กันยายน 2557 แล้ว
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลรวมทั้งสิ้ นสาหรับปี 2557 ในอัตราหุ ้นละ 0.99 บาท คิด
เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 297.00 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 99.33% ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย (นโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่า 50%
ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย) โดยจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในอัตราหุ ้นละ 0.35 บาท คงเหลือ
เงินปั นผลที่จ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.64 บาท ซึ่ งจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 และที่ผปู ้ ระชุมผูถ้ ือหุ ้น ในวันที่ 24 เมษายน 2558 ได้
อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลนี้แล้ว
นอกจากนี้ ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2558 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
คิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 150.00 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 88.44% ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย ซึ่ งจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในวันที่ 14
กันยายน 2558 อนึ่ ง อัตราเงินปันผลต่อหุ้นลดลง เป็ นผลเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นจากหุ ้นละ 1.00 บาทต่อหุน้ จานวน 300 ล้านหุ้น จานวนเงิน
300.00 ล้านบาท เปลี่ยนเป็ นมูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาทต่อหุ ้น จานวน 3,000 ล้านหุ้น จานวนเงิน 300.00 ล้านบาท โดยสัดส่ วนการถือหุ ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งผ่านการอนุมตั ิจากการประชุมผูถ้ ือหุ ้น เมื่อ 24 เมษายน 2558 และจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อ 8 พฤษภาคม 2558
มุมมองผู้บริหาร : สรุ ปผลการดาเนินงานประจาไตรมาส 3 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 3 ปี 2558 มีจานวนสาขา 216 สาขา
บิวตี้ คอทเทจ (Beauty Cottage) ณ สิ้ นไตรมาส 3 ปี 2558 มีจานวนสาขา 70 สาขา
บิวตี้ มาร์ เก็ต (Beauty Market) ณ สิ้ นไตรมาส 3 ปี 2558 มีจานวนสาขา 13 สาขา

สาขาในต่างประเทศ ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2558 มีจานวนสาขา 29 สาขา ดังนี้
- ประเทศกัมพูชา มีจานวนสาขา 7 สาขา (บิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 6 สาขา และบิวตี้ คอทเทจ 1 สาขา)
- ประเทศเวียดนาม มีจานวนสาขา 18 สาขา (บิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 18 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 ซึ่ งได้เปิ ดบริ การแล้วในไตรมาสสามนี้
(3) การจัดจาหน่ายผ่านสาขาร้านค้าปลีก เป็ นรายได้หลักของบริ ษทั ในปั จจุบนั และยังคงเป็ นช่องทางการจัดจาหน่ ายที่บริ 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 หารการขายหน้าร้าน (POS), ระบบ
บริ หารทรัพยากรองค์กรโดยรวม ( โปรแกรมบัญชี ) ( ERP : Enterprise Resource Planning ) โดยได้เซ็นสัญญาซื้ อโปรแกรมกับ MICROSOFT
DYNAMICS AX ปัจจุบนั อยูใ่ นขั้นตอนพัฒนาโปรแกรม
อนึ่ ง ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิ จที่รุมเร้ าในปั จจุบนั นี้ แต่ในช่ วงครึ่ งปี แรกของปี นี้ บิวตี้ยงั สามารถรักษาการเพิ่มขึ้ นของรายได้รวมได้ถึง 27.67%
และมีอตั ราเพิม่ ของ Same Store Sales Growth เฉลี่ย 9 เดือนเท่ากับ 15.96% และกาไรสุ ทธิ 9 เดือนเพิม่ ขึ้นถึง 40.61% ดังนั้น จึงมัน่ ใจว่าจะสามารถเติบโต
ได้ตามเป้ าหมายที่วางไว้คือรายได้รวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 20% จากปี ก่อน
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จากัด (มหาชน)
--------------------------------------------(นายสุรพล เพชรกลึง)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

