10 สิ งหาคม 2559
เรื่ อง

คาอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงาน สาหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2559 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2559

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

สรุปผลการดาเนินงาน สาหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2559 และงวด 6 เดือน ปี 2559
บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จากัด (มหาชน) รายงานผลการดาเนินงาน สาหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2559 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2559 เปรี ยบเทียบกับผล
การดาเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ดังนี้






รายได้รวม ไตรมาส 2 ปี 2559 เท่ากับ 588.23 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 44.91% และงวด 6 เดือนแรก เท่ากับ 1,118.13 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 45.14%
กาไรขั้นต้น ไตรมาส 2 ปี 2559 เท่ากับ 392.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.37% และงวด 6 เดือนแรก เท่ากับ 741.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.04%
ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส 2 ปี 2559 เท่ากับ 168.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.72% และงวด 6 เดือนแรก เท่ากับ 315.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.85%
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารไตรมาส 2 ปี 2559 เท่ากับ 54.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.06% และงวด 6 เดือนแรก เท่ากับ 101.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.66%
กาไรสาหรับงวด ไตรมาส 2 ปี 2559 เท่ากับ 138.72 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 48.19% และงวด 6 เดือนแรก เท่ากับ 267.95 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 57.97%
ไตรมาส 2

ล้านบาท
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กาไรก่อนดอกเบีย้ และภาษี
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด
กาไรขาดทุนจากประมาณการ
ผลประโยชน์พนักงาน(สุทธิ)
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เทียบกับช่ วงเดียวกัน
เทียบกับไตรมาสทีแ่ ล้ว
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ยอดสะสม
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เทียบกับช่ วงเดียวกันของ
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รายได้รวม
รายได้รวม ไตรมาส 2 ปี 2559 เท่ากับ 588.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.91% จากไตรมาส 2 ปี 2558 และเพิ่มขึ้น 11.01% จากไตรมาส 1 ปี 2559
และงวด 6 เดือนแรก ปี 2559 เท่ากับ 1,118.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.14% จากงวด 6 เดือนแรก ปี 2558
รายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักๆมาจากการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้นมาก โดยเพิ่มขึ้น 37 สาขา จาก 320 สาขา ณ 30 มิถุนายน 2558 (ในประเทศ : ร้านบิวตี้ บุฟ
เฟ่ ต์ 212 สาขา, ร้านบิวตี้ คอทเทจ 69 สาขา, และร้านบิวตี้ มาร์ เก็ต 12 สาขา และสาขาต่างประเทศ : ร้ านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 24 สาขา และร้ านบิวตี้ คอทเทจ 3
สาขา) เพิ่มขึ้นเป็ น 357 สาขา ณ 30 มิถุนายน 2559 (ในประเทศ : ร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 234 สาขา, ร้านบิวตี้ คอทเทจ 71 สาขา, และร้ านบิวตี้ มาร์ เก็ต 14 สาขา
และสาขาต่างประเทศ : ร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 35 สาขา และร้ านบิวตี้ คอทเทจ 3 สาขา) และเพิ่มขึ้นจาก Same Store Sales Growth ที่งวดไตรมาส 2 ปี 2559
เฉลี่ยเท่ากับ 23.31% ส่ วนรายได้อื่นหลักๆ มาจากดอกเบี้ยรับ สาหรับสัดส่ วนรายได้ปี 2559 นี้ ส่ วนใหญ่มาจากการขายผ่านช่องทางร้ านค้าปลี ก โดยมี
สัดส่วนของร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์เท่ากับ 71.58% ร้านบิวตี้ คอทเทจ 9.66% ร้ านบิวตี้ มาร์ เก็ต 2.73% แฟรนไชส์ 0.93% คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ 8.00% อีคอม
เมิร์ช 2.22% ค้าส่ง,ต่างประเทศและอื่นๆ 4.89% อนึ่ง สาขาต่างประเทศ บริ หารโดยคู่คา้ ของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ขายสิ นค้าในลักษณะค้าส่ ง

กาไรขั้นต้ น
กาไรขั้นต้น ไตรมาส 2 ปี 2559 เท่ากับ 392.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.37% จากไตรมาส 2 ปี 2558 และเพิ่มขึ้น 12.33% จากไตรมาส 1 ปี 2559
และงวด 6 เดือนแรก ปี 2559 เท่ากับ 741.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.04% จากงวด 6 เดือนแรกปี 2558
กาไรขั้นต้นในไตรมาส 2 ปี 2559 เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น สาหรับอัตรากาไรขั้นต้นไตรมาส 2 ปี 2559 เท่ากับ 67.23% ต่ากว่าอัตรากาไร
ขั้นต้นของไตรมาส 2 ปี 2558 (67.87%) และมากกว่าอัตรากาไรขั้นต้นของไตรมาส 1 ปี 2559 (66.60%) และอัตรากาไรขั้นต้นงวด 6 เดือนแรกปี 2559
เท่ากับ 66.93% ต่ากว่าอัตรากาไรขั้นต้นจากงวด 6 เดือนแรกปี 2558 ซึ่ งเท่ากับ 67.90%
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส 2 ปี 2559 เท่ากับ 168.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.72% จากไตรมาส 2 ปี 2558 และเพิ่มขึ้น 14.81% จากไตรมาส 1 ปี
2559 และค่าใช้จ่ายในการขายงวด 6 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับ 315.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.85% จากงวด 6 เดือนแรกปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น
จากงวดเดียวกันของปี ที่แล้วหลักๆมาจากค่าเช่าร้านและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เนื่ องจากมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นมากในปี นี้ และมีการจัดหาบุคลากร
เพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายสาขาและรองรับร้านรู ปแบบใหม่ดว้ ย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ไตรมาส 2 ปี 2559 เท่ากับ 54.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.06% จากไตรมาส 2 ปี 2558 และเพิ่มขึ้น 17.99% จากไตรมาส 1
ปี 2559 และงวด 6 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับ 101.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.66% จากงวด 6 เดือนแรกปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ้นหลักๆ
เนื่องจากมีจานวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้นและทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของบริ ษทั
อนึ่ง สัดส่ วนค่าใช้จ่ายรวม(SG&A)ต่อยอดรายได้รวมในไตรมาส 2 ปี 2559 คิดเป็ น 37.96% ต่อยอดรายได้รวม ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2558 ที่
เท่ากับ 39.47% ต่อยอดรายได้รวม และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2559 ที่เท่ากับ 36.46% ต่อยอดรายได้รวม ซึ่ งแสดงถึงประสิ ทธิภาพในการควบคุม
ค่าใช้จ่ายได้เป็ นอย่างดี
กาไรสุ ทธิ
กาไรสาหรับงวด ไตรมาส 2 ปี 2559 เท่ากับ 138.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.19% จากไตรมาส 2 ปี 2558 และเพิ่มขึ้น 7.35% จากไตรมาส 1 ปี
2559 และงวด 6 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับ 267.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.97% จากงวด 6 เดือนแรกปี 2558 กาไรสาหรับงวดเพิ่มขึ้น หลักๆมาจากยอดรายได้
และกาไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น และความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายซึ่ งทาได้ดี
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์รวม ณ 30 มิถุนายน 2559 เท่ากับ 1,549.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.09 ล้านบาท หรื อ 3.76% จาก 31 ธันวาคม 2558 โดยรายการที่เพิ่มขึ้น
หลักๆมาจากการได้เงินมาจากกิจกรรมดาเนินงาน โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 264.41 ล้านบาท, เงินลงทุนชัว่ คราว 540.00 ล้านบาท
(เงินลงทุนชัว่ คราว หมายถึง เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินครบกาหนดภายในระยะเวลาที่เกิ น 3 เดื อนแต่ไม่เกิ น 1 ปี ) ส่ วนยอดลูกหนี้ เท่ากับ 49.13
ล้านบาท ซึ่งไม่มีลูกค้าที่ผิดชาระหนี้ , สิ นค้าคงเหลือสุ ทธิ 299.52 ล้านบาท, ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 303.50 ล้านบาท
ส่ วนหนี้ สินรวมเท่ากับ 380.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 35.40 ล้านบาท หรื อ 10.26% จาก 31 ธันวาคม 2558 หนี้ สินหลักๆได้แก่ เจ้าหนี้ การค้า
147.49 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเท่ากับ 85.29 ล้านบาท, เจ้าหนี้ ค่าทรัพย์สินเท่ากับ 19.47 ล้านบาท สาหรับส่ วนของผูถ้ ื อหุ้นมียอดเท่ากับ 1,168.69 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 20.69 ล้านบาท หรื อ 1.80% จาก 31 ธันวาคม 2558 โดยสาเหตุหลักที่เพิ่มมาจากกาไรจากการดาเนินงานสาหรับงวด
งบกระแสเงินสด
สาหรับไตรมาส 2 ปี 2559 บริ ษทั มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงานจานวน 309.25 ล้านบาท ได้มาจากกิจกรรมลงทุน 85.13
ล้านบาท ซึ่งเป็ นการจัดซื้ออาคารและอุปกรณ์ 33.87 ล้านบาท ส่ วนเงินลงทุนชัว่ คราวลดลง 120.00 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ
ปี 2558 ที่จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2559 จานวน 249.00 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นงวด 30 มิถุนายน 2559 เท่ากับ
264.41 ล้านบาท

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนหมุนเวี ยนสินค้าสาเร็ จรู ป
อัตราส่วนหมุนเวี ยนสินค้า(ทั้งหมด)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุน้
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ื อหุน้
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อัตราส่ วนสภาพคล่อง เท่ากับ 3.01 เท่า แสดงถึงความสามารถในการชาระหนี้ ระยะสั้นได้ดี
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้า(สิ นค้าสาเร็ จรู ป) เท่ากับ 111 วัน ซึ่งถือว่าอยูใ่ นอัตราที่เหมาะสมสาหรับการดาเนิ นงานของบริ ษทั ปรับตัวดี ข้ ึนจาก
ไตรมาสที่แล้วและปรับตัวดีข้ ึนจากสิ้นปี ก่อนอีกด้วย ทั้งนี้ มีสินค้าที่จาเป็ นต้องสต๊อคไว้เพื่อการขยายสาขาที่มีการเปิ ดสาขาจานวนมาก อีกทั้งการ สต๊อค
สิ นค้าสาหรับร้านบิวตี้ มาร์ เก็ตที่สต๊อคสิ นค้ามีมากกว่าร้ านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ และร้ านบิวตี้ คอทเทจ และเพื่อแก้ปัญหาการ Shortage ซึ่ งทาให้เสี ยโอกาสใน
การขาย
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น เท่ากับ 46.26% ซึ่ งอยูใ่ นอัตราที่สูง ดีข้ ึนจากไตรมาสที่แล้วและดีข้ ึนจากปี ที่แล้วเนื่ องจากสามารถทากาไรได้เพิ่มขึ้น
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ เท่ากับ 35.23% ซึ่งอยูใ่ นอัตราที่สูง ดีข้ ึนจากไตรมาสที่แล้วและดีข้ ึนจากปี ที่แล้วเนื่ องจากมีผลการดาเนิ นงานที่
ดีข้ ึน
อัตราส่ วนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น เท่ากับ 0.33 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั มีหนี้สินอยูน่ อ้ ยมากเมื่อเทียบกับส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งใกล้เคียงกับไตร
มาสที่แล้วและสิ้นปี ที่แล้ว
การจ่ ายเงินปันผล
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลรวมทั้งสิ้ นสาหรับปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 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 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คงเหลือ
เงินปั นผลที่จ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 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 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ปี 2558 ในอัตราหุ ้นละ 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 นผลต่อหุ้นลดลง 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 ือหุ้น 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 นผลนี้ เรี 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 หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย ซึ่ งจะจ่ายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในวันที่ 9
กันยายน 2559

มุมมองผู้บริหาร : สรุ ปผลการดาเนินงาน ประจาไตรมาส 2 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 )” จาหน่ายผ่านร้านคอนวีเนียนสโตร์,แค็ตตาล็อก และ Traditional Trade ดังนี้
1.

การขยายช่ องทางการจัดจาหน่ ายที่เป็ นช้ อปแบรนด์
1.1 สาขาในประเทศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีจานวนสาขา 319 สาขา ดังนี้
- บิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ (Beauty Buffet) มีจานวนสาขา 234 สาขา
- บิวตี้ คอทเทจ (Beauty Cottage) มีจานวนสาขา 71 สาขา สาขา )
- บิวตี้ มาร์เก็ต(Beauty Market) มีจานวนสาขา 14 สาขา

2.

3.

1.2 สาขาในต่างประเทศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีจานวนสาขา 38 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 27 สาขา (บิวตี้บุฟเฟ่ ต์ 27 สาขา )
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 นค้าสู่ผบู ้ 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
การออกงานแสดงสินค้า
บริ ษทั ได้ร่วมงานออกงานหลายงาน ดังนี้
เข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้า TOP THAI BRANDS 2016 สุดยอดแบรนด์ไทย ก้าวไกลสู่สากล ณ ประเทศ

ฟิ ลิปินส์ ระหว่าวันที่ 3-

6 มีนาคม 2559 จัดโดย กรมส่งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงาณิ ชย์ , สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย , สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาผูส้ ่ งสิ นค้าทางเรื อแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็ นอย่างดี
3.1 Asean Beauty South East Asia's Premier Beauty Show 2016 ณ ไบเทค บางนา ระหว่าวันที่ 28-30 เมษายน 2559 เพื่อ
แสดงสิ นค้าของทุกแบรนด์ของบริ ษทั ซึ่ งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็ นอย่างดี
4.1 ความคืบหน้ าโครงสร้ างพืน้ ฐาน ( Infrastructure)
4.2 โครงการสร้ างอาคารเพื่อขยายคลังสิ นค้าและศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน โดยขณะนี้ได้เข้าใช้งานตึกเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2559และมีพิธีการเปิ ดตึกอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 โดยคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการ
บริ หารพนักงานและแขกผูม้ ีเกียรติร่วมแสดงความยินดี อย่างอบอุ่น
4.3 การปรับปรุ งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ :ระบบการบริ หารการขายหน้าร้าน (POS), ระบบบริ หารทรัพยากรองค์กรโดยรวม
( โปรแกรมบัญชี ) ( ERP :Enterprise Resource Planning) โครงการพัฒนาระบบ Dynamics AX มีความคืบหน้าโดยรวมอยูท่ ี่
ประมาณ 65-70% ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม และมีแผนที่จะ Go-Live ภายในไตร
มาส 4 ปี 2559

4.

การออกงานพบปะนักลงทุนไทยและต่ างประเทศ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้เดินทางไป Road Show ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ขอ้ มูลและความเชื่ อมัน่ กับกองทุนและนักลงทุน
ดังนี้
4.1 Road show ที่ สิ งค์โปร์ วันที่ 7-8 มีนาคม 2559 โดยมีชื่องาน “Phillip Capital Regional Corporate Day” ร่ วมกับ Phillip
Securities (Thailand) Plc. โดยนายสุรพล เพชรกลึง ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน และนางสาวศิริการย์ พัฒฑิวีระนนท์
ผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
4.2 Road show ที่ London-Paris-Frankfurt วันที่ 14 – 18 มีนาคม 2559 ร่ วมกับ Phillip Securities (Thailand) Plc. โดย
นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
4.3 งาน Opportunity Day วันที่ 25 มีนาคม 2559 บริ ษทั ได้ร่วมงาน Opportunity Day รายงานผลประกอบการปี ของไตรมาส
4/2558 ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
4.4 ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2559 วันที่ 25 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมคริ สตัลบอลรู ม 1,2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการ
คริ สตัลดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC)
4.5 Road show ที่ ญี่ปนุ่ วันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2559 โดยมีชื่องาน “SET Roadshow 2016: Thailand’s New Drive
conference” ร่ วมกับ Thanachart Securities Public Company Limited and Daiwa Capital Markets โดยนายสุรพล เพชร
กลึง ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน และนางสาวศิริการย์ พัฒฑิวีระนนท์ ผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
4.6 งาน Thailand Corporate Day ของ Phatra Securities Public Company Limited วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ที่ โรงแรมสุโขทัย
โดยนายสุ รพล เพชรกลึง ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน และนางสาวศิริการย์ พัฒฑิวีระนนท์ ผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
4.7 งานบริ ษทั จดทะเบียนพบนักลงทุนบริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จากัด(มหาชน) ของ บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชี ยพลัส วันที่ 15
มิถุนายน 2559 ที่ อาคารสาธรซิต้ ี ทาวเวอร์ โดยนายสุ รพล เพชรกลึง ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี และการเงิน และนางสาวศิริ
การย์ พัฒฑิวีระนนท์ ผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
4.8 งานแนวโน้มตลาดค้าปลีก ของ หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ที่ บริ ษทั หลักทรัพย์กสิ กร
ไทย อาคารธนาคารกสิ กรไทย โดยนายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและ นางสาวศิ ริการย์ พัฒฑิวีระนนท์
ผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
4.9 งาน Thailand Corporate Day 2016 ของ Deutsche Tisco Investment วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ที่ Tisco Tower Headquarter
โดยนายสุ รพล เพชรกลึง ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน และนางสาวศิริการย์ พัฒฑิวีระนนท์ ผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ

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

