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เรื่ อง

คาอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงาน สาหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2557 และสาหรับปี 2557

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

สรุปผลการดาเนินงาน สาหรับไตรมาส 4 ปี 2557 และสาหรับปี 2557
บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จากัด (มหาชน) รายงานผลการดาเนินงาน สาหรับไตรมาส 4 ปี 2557 และสาหรับปี 2557 เปรี ยบเทียบกับผลการ
ดาเนินงานไตรมาส 4 ปี 2556 ดังนี้






รายได้รวม ไตรมาส 4 ปี 2557 เท่ากับ 426.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.58% และสาหรับปี 2557 เท่ากับ 1,385.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.93%
กาไรขั้นต้น ไตรมาส 4 ปี 2557 เท่ากับ 279.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.03% และสาหรับปี 2557 เท่ากับ 914.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.98%
ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส 4 ปี 2557 เท่ากับ 120.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.69% และสาหรับปี 2557 เท่ากับ 439.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.23%
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ไตรมาส 4 ปี 2557 เท่ากับ 34.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.70% และสาหรับปี 2557 เท่ากับ 124.37 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 22.25%
กาไรสาหรับงวด ไตรมาส 4 ปี 2557 เท่ากับ 104.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 112.27% และสาหรับปี 2557 เท่ากับ 301.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.51%

ล้ านบาท

ไตรมาส 4

เทียบกับช่ วงเดียวกัน
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ไตรมาส 3

เทียบกับไตรมาสที่
เทียบกับช่ วงเดียวกัน
ยอดสะสม
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ปี 2557
%
ปี 2556
ปี 2557
%
รายได้ จากการขาย
420.12 98.46% 261.90
356.54 98.35%
ต้นทุนขาย
140.41 32.91% 83.77
114.08 31.47%
กาไรขั้นต้ น
279.72 66.58% 178.13
242.46 68.00%
รายได้อนื่
6.56
1.54%
7.16
5.98
1.65%
รวมรายได้
426.68 100.00% 269.06
362.51 100.00%
ค่าใช้จ่ายในการขาย
120.82 28.32% 96.13
113.61 31.34%
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
34.35
8.05% 27.32
33.18
9.15%
กาไรก่ อนดอกเบี้ยและภาษี
131.11 30.73% 61.84
101.65 28.04%
ต้นทุนทางการเงิ น
0.00%
0.00%
ภาษี เงิ นได้
26.37
6.18% 12.49
20.39
5.63%
กาไรสาหรับงวด
104.74 24.55% 49.34
81.26 22.41%
กาไรขาดทุนจากประมาณการ
ผลประโยชน์พนักงาน(สุทธิ)
0.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
2.43
0.18%
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
104.74 24.55% 49.34 18.34% 55.40 112.27% 81.26 22.41% 23.49 28.90% 298.73 21.56% 206.97
EBITDA
142.14 33.31% 70.43 26.18% 71.71 101.83% 112.56 31.05% 29.58 26.28% 418.30 30.20% 289.61
หมายเหตุ : 1. เปอร์ เซ็ นต์กาไรขั้นต้น คานวณเปรี ยบเทียบกับยอดรายได้จากการขาย 2. งบปี 2556 เป็ นงบปรับปรุ งใหม่ (โปรดดู งบการเงิ นปี 2557 และหมายเหตุประกอบงบ)
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รายได้รวม
รายได้รวม ไตรมาส 4 ปี 2557 เท่ากับ 426.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.58% จากไตรมาส 4 ปี 2556 และเพิ่มขึ้น 17.70% จากไตรมาส 3 ปี 2557 และ
สาหรับปี 2557 เท่ากับ 1,385.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.93% จากปี 2556
รายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักๆมาจากการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้นมาก โดยเพิ่มขึ้น 57 สาขา จาก 238 สาขา ณ 31 ธันวาคม 2556 (ร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 179 สาขา,
ร้านบิวตี้ คอทเทจ 50 สาขา, ร้านบิวตี้ มาร์เก็ต 3 สาขา และสาขาต่างประเทศ ร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 4 สาขา, ร้านบิวตี้ คอทเทจ 2 สาขา) เพิ่มขึ้นเป็ น 295 สาขา
ณ 31 ธันวาคม 2557 (ร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 204 สาขา, ร้านบิวตี้ คอทเทจ 65 สาขา, ร้านบิวตี้ มาร์ เก็ต 10 สาขา, และสาขาต่างประเทศ ร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 13
สาขา และร้านบิวตี้ คอทเทจ 3 สาขา) ส่ วนรายได้อื่นหลักๆมาจากดอกเบี้ยรับ สัดส่ วนรายได้ในไตรมาส 4 ปี 2557 ส่วนใหญ่มาจากการขายผ่านช่องทาง

ร้านค้าปลีก โดยมีสดั ส่ วนของร้ านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์เท่ากับ 77.95% ร้านบิวตี้ คอทเทจ 11.42% ร้านบิวตี้ มาร์ เก็ต 4.06% แฟรนไชส์ 1.61% โมเดิร์นเทรด
1.81% ค้าส่ง,ต่างประเทศและอื่นๆ 3.15%
อนึ่ง ในปี 2557 บริ ษทั ฯนาการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่ องโปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้ามาถือปฏิบตั ิ ซึ่งผลกระทบ
จากการนานโยบายการบัญชีมาใช้ต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ข้อ 3.1 และ ข้อ 5
กาไรขั้นต้ น
กาไรขั้นต้น ไตรมาส 4 ปี 2557 เท่ากับ 279.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.03% จากไตรมาส 4 ปี 2556 และเพิ่มขึ้น 15.37% จากไตรมาส 3 ปี 2557 และ
สาหรับปี 2557 เท่ากับ 914.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.98% จากปี 2556
กาไรขั้นต้นในไตรมาส 4 ปี 2557 เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น สาหรับอัตรากาไรขั้นต้นไตรมาส 4 ปี 2557 เท่ากับ 66.58% ต่ากว่าอัตรากาไร
ขั้นต้นของไตรมาส 4 ปี 2556 (68.01%) และต่ากว่าอัตรากาไรขั้นต้นของไตรมาส 3 ปี 2557 (68.00%) และอัตรากาไรขั้นต้นสาหรับปี 2557 เท่ากับ
67.30% ต่ากว่าอัตรากาไรขั้นต้นจากปี 2556 ซึ่งเท่ากับ 70.34% ทั้งนี้ เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากร้ านบิวตี้มาร์เก็ตที่มีสดั ส่วนต่อยอดขายรวมเพิ่มขึ้นมาก
ในไตรมาสนี้ ซึ่งมีอตั รากาไรขั้นต้นต่ากว่าร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ และร้านบิวตี้ คอทเทจ (แต่จานวนเงินกาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น) ประกอบกับการทาโปรโมชัน่ เพื่อ
กระตุน้ ยอดขายอย่างต่อเนื่ องอีกด้วย
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส 4 ปี 2557 เท่ากับ 120.82 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 25.69% จากไตรมาส 4 ปี 2556 และเพิม่ ขึ้น 6.35% จากไตรมาส 3 ปี
2557 และค่าใช้จ่ายในการขายสาหรับปี 2557 เท่ากับ 439.53 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 26.23% จากปี 2556 ค่าใช้จ่ายในการขายเพิม่ ขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ที่
แล้วหลักๆมาจากค่าเช่าร้านและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เนื่ องจากมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นมากในปี นี้ และมีการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อรองรับการ
ขยายสาขาและรองรับร้านรู ปแบบใหม่ดว้ ย รวมทั้งผลกระทบจากการปรับค่าจ้างประจาปี และปรับเงินประจาตาแหน่งของพนักงานเพื่อรักษาพนักงานใน
เดือนมกราคมที่ผา่ นมา
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ไตรมาส 4 ปี 2557 เท่ากับ 34.35 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 25.70% จากไตรมาส 4 ปี 2556 และเพิม่ ขึ้น 3.53% จากไตรมาส 3 ปี
2557 และสาหรับปี 2557 เท่ากับ 124.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.25% จากปี 2556 ค่าใช้จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ้นหลักๆเนื่องจากมีจานวนบุคลากรที่
เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของบริ ษทั
อนึ่ง สัดส่วนค่าใช้จ่ายรวม(SG&A)ต่อยอดรายได้รวมในไตรมาส 4 ปี 2557 คิดเป็ น 36.37% ต่อยอดรายได้รวม ซึ่งสัดส่ วนลดลงจากไตรมาส 4 ปี
2556 ที่เท่ากับ 45.88% ต่อยอดรายได้รวม และลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2557 ที่เท่ากับ 40.49% ต่อยอดรายได้รวม ซึ่ งแสดงถึงประสิ ทธิ ภาพในการควบคุม
ค่าใช้จ่ายได้เป็ นอย่างดี และมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายคงที่ซ่ ึ งเมื่อยอดรายได้เพิ่มขึ้นจะมีสดั ส่วนค่าใช้จ่ายต่อยอดรายได้รวมลดลง
กาไรสุ ทธิ
กาไรสาหรับงวด ไตรมาส 4 ปี 2557 เท่ากับ 104.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 112.27% จากไตรมาส 4 ปี 2556 และเพิ่มขึ้น 28.90% จากไตรมาส 3 ปี
2557 และสาหรับปี 2557 เท่ากับ 301.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.51% จากปี 2556 กาไรสาหรับงวดเพิ่มขึ้น หลักๆมาจากยอดรายได้และกาไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น
อนึ่ง กาไรสาหรับสาหรับปี 2557 เท่ากับ 301.16 ล้านบาท หักกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น คงเหลือเป็ นกาไรเบ็ดเสร็ จสาหรับสาหรับปี 2557
เท่ากับ 298.73 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากมีการบันทึกรายการกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นในไตรมาส 1 ปี 2557 ซึ่งเป็ นกาไร(ขาดทุน)จากประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานที่เป็ นยอดของปี ก่อน จานวน 3.04 ล้านบาท สุ ทธิ จากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 2.43
ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 1,286.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 147.78 ล้านบาท หรื อ 12.97% จาก 31 ธันวาคม 2556 โดยเพิ่มขึ้นหลักๆมา
จากการได้เงินมาจากกิจกรรมดาเนินงาน โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 174.56 ล้านบาท, เงินลงทุนชัว่ คราว 390.00 ล้านบาท (เงินลงทุน
ชัว่ คราว หมายถึง เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินครบกาหนดภายในระยะเวลาที่เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี ), เงินลงทุนระยะยาว 100.00 ล้านบาท (เงิน

ลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินครบกาหนดในระยะเวลาที่เกิน 1 ปี และไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้) , ลูกหนี้ การค้าและ
ลูกหนี้อื่น 22.26 ล้านบาท (ไม่มีลูกค้าที่ผิดชาระหนี้ ) ลดลง 3.58 ล้านบาท หรื อ 13.86% จาก 31 ธันวาคม 2556, สิ นค้าคงเหลือสุทธิ 288.49 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 64.12% จาก 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็ นการสต๊อกสิ นค้าไว้สาหรับรองรับการขายในช่วงปลายปี ที่คาดว่าจะมียอดขายสู ง , ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ 198.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.42 ล้านบาท หรื อ 26.38% จาก 31 ธันวาคม 2556
หนี้สินรวม เท่ากับ 199.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.06 ล้านบาท หรื อ 42.07% จาก 31 ธันวาคม 2556 หนี้ สินหลักๆได้แก่ เจ้าหนี้ การค้า 78.69 ล้าน
บาท, ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเท่ากับ 30.19 ล้านบาท เจ้าหนี้ ค่าทรัพย์สินเท่ากับ 11.30 ล้านบาท และรายได้รอการตัดบัญชี -คะแนนสะสม 11.59 ล้านบาท สาหรับ
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นมียอดเท่ากับ 1,087.51 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 88.73 ล้านบาท หรื อ 8.88% จาก 31 ธันวาคม 2556 โดยสาเหตุหลักที่เพิม่ มาจากกาไรจากการ
ดาเนินงานสาหรับงวด อย่างไรก็ตาม มีการจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการปี 2556 ที่จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2557 และจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเมื่อ
เดือนกันยายน 2557
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี 2557 สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 267.57 ล้านบาท และกระแสเงินสด
ใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 75.14 ล้านบาท ซึ่งรายการหลักๆที่ใช้ไปเป็ นการจัดซื้ออาคารและอุปกรณ์ 74.25 ล้านบาท, และนาไปลงทุนในเงินลงทุนระยะ
ยาว 100.00 ล้านบาท (เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินครบกาหนดในระยะเวลาที่เกิน 1 ปี และไม่มีขอ้ จากัดในการเบิก
ใช้) และกระแสเงินสดใช้ไปจากการจ่ายเงินปั นผล จานวน 210.00 ล้านบาท ซึ่งเป็ นเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2556 ที่จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2557
จานวน 105.00 ล้านบาท และจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเมื่อเดือนกันยายน 2557 จานวน 105.00 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ
วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 174.56 ล้านบาท
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ

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

31/12/2557 30/9/2557 30/6/2557 31/3/2557 31/12/2556 31/12/2555
4.60
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22.26% 19.65%
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24.27%
0.18
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0.14
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อัตราส่ วนสภาพคล่อง เท่ากับ 4.60 เท่า แสดงถึงความสามารถในการชาระหนี้ ระยะสั้นได้ดี แต่ลดลงจากปี ที่แล้วเล็กน้อย เนื่องจากสิ นทรัพย์
หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่หนี้สินเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้น
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้า(สิ นค้าสาเร็ จรู ป) เท่ากับ 141 วัน ซึ่งถือว่าอยูใ่ นอัตราที่เหมาะสมสาหรับการดาเนินงานของบริ ษทั ปรับตัวสู งขึ้น
จากสิ้นปี ก่อนเล็กน้อย ทั้งนี้ เพราะมีสินค้าที่สต๊อกไว้เพื่อการขยายสาขาที่มีการเปิ ดสาขาจานวนมากและสต๊อกสิ นค้าไว้สาหรับรองรับการขายในช่วง
เทศกาลปี ใหม่ที่คาดว่าจะมียอดขายสู ง อีกทั้งการสต็อกสิ นค้าสาหรับร้านบิวตี้ มาร์เก็ตที่สต๊อกสิ นค้ามีมากกว่าร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ และร้านบิวตี้ คอทเทจ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น เท่ากับ 28.87% ซึ่ งอยูใ่ นอัตราที่สูง ดีข้ ึนจากไตรมาสที่แล้วและดีข้ ึนจากปี ที่แล้วเนื่องจากสามารถทากาไรได้เพิ่มขึ้น
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ เท่ากับ 24.83% ซึ่ งอยูใ่ นอัตราที่สูง ดีข้ ึนจากไตรมาสที่แล้วและดีข้ ึนจากปี ที่แล้วเนื่ องจากมีผลการดาเนิ นงานที่ดี
ขึ้น
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น เท่ากับ 0.18 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั มีหนี้ สินอยูน่ อ้ ยมากเมื่อเทียบกับส่ วนของผูถ้ ือหุ้น ต่ากว่าไตรมาสที่
แล้วและเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี ที่แล้วเนื่องจากหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

การจ่ ายเงินปันผล
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนิ นงานปี 2555 เป็ นเงินปันผลเพิม่ อีกในอัตราหุ้นละ
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 นผลรวมทั้งสิ้นสาหรับปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท คิด
เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 195.00 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 97.09% ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย (นโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่า 50%
ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย) โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 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 ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในวันที่ 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 (นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อย
กว่า 50% ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย) โดยจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในอัตราหุ ้นละ 0.35 บาท
คงเหลือเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ ้นละ 0.64 บาท ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 และจะนาเสนอที่ผปู้ ระชุมผูถ้ ือหุ้น ในวันที่
24 เมษายน 2558 เพื่อขออนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลนี้
มุมมองผู้บริหาร : สรุ ปผลการดาเนินงานประจาปี 2557
สรุ ปผลการดาเนินงานบริ ษทั บิวตี้คอมมูนิต้ ี จากัด (มหาชน) ผูด้ าเนิ นธุ รกิ จจาหน่ ายปลี กผลิ ตภัณฑ์เครื่ 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.

2.

การขยายช่ องทางการจัดจาหน่ ายที่เป็ นช้ อปแบรนด์
1.1 สาขาในประเทศ ณ สิ้นปี 2557 มีจานวนสาขา 279 สาขา ดังนี้
- บิวตี้บุฟเฟ่ ต์(Beauty Buffet) มีจานวนสาขา 204 สาขา
- บิวตี้คอทเทจ(Beauty Cottage) มีจานวนสาขา 65 สาขา
- บิวตี้มาร์เก็ต(Beauty Market) มีจานวนสาขา 10 สาขา
1.2 สาขาในต่างประเทศ ณ สิ้ นปี 2557 มีจานวนสาขา 16 สาขา ดังนี้
- ประเทศกัมพูชามีจานวน 5 สาขา (บิวตี้บุฟเฟ่ ต์ 4 สาขาและบิวตี้คอทเทจ 1 สาขา)
- ประเทศลาว นครหลวงเวียงจัน มีจานวน 2 สาขา (บิวตี้บุฟเฟ่ ต์ 1 สาขาและบิวตี้คอทเทจ 1 สาขา)
- ประเทศพม่า เมืองย่างกุง้ มีจานวน 2 สาขา (บิวตี้บุฟเฟ่ ต์ 1 สาขาและบิวตี้คอทเทจ 1 สาขา)
- ประเทศเวียดนาม มีจานวน 7 สาขา (บิวตี้บุฟเฟ่ ต์ 7 สาขา)
 นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม บิวตี้ บุฟเฟต์ จานวน 5 สาขา
 Vinh Long Province ประเทศเวียดนาม บิวตี้ บุฟเฟต์ จานวน 1 สาขา
 Can Tho City ประเทศเวียดนาม บิวตี้ บุฟเฟต์ จานวน 1 สาขา
การขยายช่ องทางการจัดจาหน่ ายที่เป็ นโปรดักส์ แบรนด์
2.1 ผลิตภัณฑ์ เมด อิน เน เจอร์ มีวางจาหน่ ายในโมเดิ ร์นเทรดและซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ตชั้นนารวม 14 แห่ ง เช่ น บิ๊กซี ซุ ปเปอร์ เซ็ น
เตอร์ จานวน 119 สาขา ,เทสโก้ โลตัส จานวน 153 สาขา,CJ Express จานวน 233 สาขา ,

ท๊อป ซุปเปอร์ มาร์ เก็ตจานวน 59 สาขา ปั จจุบนั มีสินค้าทั้งหมด 9 SKUs โดยขณะนี้ ในช่ องทาง Traditional Trade บริ ษทั ได้
เซ็นบันทึกความเข้าใจในการซื้ อขายสิ นค้าเพื่อจัดจาหน่ายกับ บริ ษทั ซี พี คอนซูเมอร์ โปรดักส์ เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2557 ที่
ผ่านมาและจะเริ่ มกระจายสิ นค้าสู่ผบู ้ ริ โภคในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
2.2 ผลิตภัณฑ์ เกิ ร์ลลี่ เกิร์ล ( Girly Girl ) มีจานวนสิ นค้า 14 SKUs ซึ่ งเป็ นสิ นค้ากลุ่มสกิ นแคร์ โดยมีวางจาหน่ ายผ่านช่ องทาง
ต่างๆดังนี้
- ช่องทางคอนวีเนี ยนสโตร์ จานวน 4 แห่ ง 293 สาขา คือ 1) CJ Express , 2) Jiffy , 3)Tops 4) Nine Cosmetic
- ช่องทางแค็ตตาล็อก จานวน 3 เล่ม คือ Friday Catalog , 7-11 Catalog และ Sarah Catalog By TV Direct
- ช่องทาง E-commerce จานวน 11 แห่ ง โดยแบ่งเป็ นเวปไซด์ภายนอก Third party 9 แห่ ง และภายใน 2 แห่ ง คือ Facebook :
Beautyplaza และ เวปไซด์ : Beautyplazaonline.com โดยได้เปิ ดทดลองใช้เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา และมีแผน
เปิ ดใช้งานในไตรมาสที่ 2/2558
- ช่องทาง Traditional Trade บริ ษทั ได้เซ็นบันทึกความเข้าใจในการซื้ อขายสิ นค้าเพื่อจัดจาหน่ าย เพื่อกระจายสิ นค้าสู่ ผบู ้ ริ โภค
กับ บริ ษทั ซี พี คอนซู เมอร์ โปรดักส์ เมื่อเดื อน พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมาและจะเริ่ มกระจายสิ นค้าสู่ ผูบ้ ริ โภคในเดือน
กุมภาพันธ์ 2558
3.

การออกงานแสดงสิ นค้า
- บริ ษทั ได้ร่วมงานออกงาน BEYOND BEAUTY ASEAN – BANGKOK กับกรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ ที่อิมแพค
อารี น่า เมืองทองธานี เพื่อแสดงสิ นค้าของทุกแบรนด์ของบริ ษทั ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2557 ซึ่ งได้รับการตอบรับจาก
ลูกค้าเป็ นอย่างดี
- บริ ษทั ได้ร่วมงานออกงาน Cosmoprof Asia 2014 กับกรมส่ งเสริ มการส่ งออกที่ฮ่องกง เพื่อแสดงสิ นค้าของทุกแบรนด์ของ
บริ ษทั ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดีจากลูกค้าต่างประเทศ
- บริ ษทั ฯ จัดงาน Beauty Open House 2 ครั้ง คือ 29 กรกฎาคม – 1 สิ งหาคม 2557 และ วันที่ 1-4 ธันวาคม 2557 เพื่อ
จาหน่ายสิ นค้าทุกแบรนด์ของทั้งบริ ษทั (จีโน่แม็คเครย์,เซนทิโอ,แลนซ์เลย์,เดอะเบเกอร์ รี่,ดิ อาร์ ทติส, บิวตี้คอทเทจ ,บิวตี้ คู
ซี น ,เมด อิน เนเจอร์ และเกิร์ลลี่ เกิร์ล) ที่สานักงานใหญ่ของบริ ษทั โดยได้รับการตอบรับจากทั้งลูกค้าและผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นอย่าง

4.

ดี
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้เดินทางไป Road Show ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ขอ้ มูลและความเชื่ อมัน่ กับกองทุนและนักลงทุน
4.1 ต่างประเทศ
- งาน SOUTHEAST ASIAN CORPORATE DAY Le Meridien Hotel, San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริ กา พบปะพูดคุยกับ
ผูบ้ ริ หารกองทุนจานวน 14 กองทุน วันที่ 8-9 กันยายน 2557 โดยนายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
- กองทุนที่ Chicago ประเทศสหรัฐอเมริ กา พบปะพูดคุยกับผูบ้ ริ หารกองทุนจานวน 4 กองทุน วันที่ 11 กันยายน 2557 โดย
นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
4.2 ในประเทศ
- Thailand Focus 2014: “Competencies & Growth Potential” ที่ Grand Hyatt Bangkok จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยร่ วมกับบริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 สิ งหาคม 2557 โดยนายสุ รพล เพชรกลึง ผูอ้ านวยการฝ่ าย
บัญชีและการเงิน และนางสาวศิริการย์ พัฒฑิวีระนนท์ ผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
- โครงการพบปะผูบ้ ริ หารบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จัดโดย บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จากัด (มหาชน) เมื่อ
วันที่ 2 ตุลาคม 2557 โดยนายสุ รพล เพชรกลึง ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี และการเงิน และนางสาวศิริการย์ พัฒฑิวีระนนท์
ผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ

- บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 โดยนายสุ รพล เพชรกลึง ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี และ
การเงิน และนางสาวศิริการย์ พัฒฑิวีระนนท์ ผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
4.3 บริ ษทั ได้ร่วมงาน Opportunity Day
- วันที่ 13 มีนาคม 2557 บริ ษทั ได้ร่วมงาน Opportunity Day รายงานผลประกอบการปี 2556 ที่ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย
- วันที่ 27 สิ งหาคม 2557 บริ ษทั ได้ร่วมงาน Opportunity Day รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2557 ที่ อาคารตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
- วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 บริ ษทั ได้ร่วมงาน Opportunity Day รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/2557 ที่ อาคารตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
5. ความคืบหน้าโครงสร้างพื้นฐาน ( Infrastructure)
- การก่อสร้างสร้างอาคารเพื่อขยายคลังสิ นค้าและศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน ความคืบหน้า ณ 31 ธันวาคม 2557 คืบหน้า 48.78%
ของโครงการก่ อสร้ างทั้งหมด โดยส่ วนใหญ่เป็ นงานฐานรากและงานโครงสร้ าง ซึ่ งความคื บหน้าดังกล่าวเป็ นไปตาม
แผนงานของโครงการ
- การปรับปรุ งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ :ระบบการบริ หารการขายหน้าร้าน (POS), ระบบบริ หารทรัพยากรองค์กรโดยรวม
( โปรแกรมบัญชี )( ERP :Enterprise Resource Planning ) บริ ษทั ฯได้ทาการพัฒนาระบบซอฟแวร์ ERP และซอฟแวร์ บริ หาร
การขาย ( Point of Sale ) โดยใช้ Software ที่มีชื่อว่า Dynamics AX ของ Microsoft มีกาหนดเสร็ จของโครงการนี้ ในไตรมาส
ที่ 4/2558
ทั้งนี้ ผลประกอบการของ BEAUTY มี การเติบโตเพิ่มขึ้น เนื่ องจากกาลังซื้ อของสิ นค้าความสวยความงามเริ่ มฟื้ นตัวกลับมาทั้งในกรุ งเทพและ
ต่างจังหวัด อีกทั้งช่วงก่อนหน้าบริ ษทั ได้จดั กิจกรรมด้าน CRM กับลูกค้าสมาชิ กอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้ยอดขายต่อบิลและอัตราการกลับมาซื้ อของลูกค้า
สมาชิ กเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับในช่ วงครึ่ งปี แรกที่ผ่านมาบริ ษทั ฯได้ให้ความสาคัญกับ พนักงานขายหน้าร้ าน (sales force)โดยได้มีการ Re-training
พนักงานขาย ทุกระดับเพื่อทบทวนและเพิ่มเติ มความรู ้ สินค้าและบริ การ นอกจากนี้ บิ วตี้ได้มีการพัฒนาและนาเสนอผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆแก่ ลูกค้าอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่ องตลอดปี ที่ผา่ นมา รวมทั้งยังมีปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมที่ทาให้ยอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้นคือ สิ นค้าของ BEAUTY ได้รับความสนใจและ
ยอมรับจากลูกค้าที่เป็ นนักท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างมาก เช่น จีน ฮ่องกง และตะวันออกกลาง
แผนการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2558
บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 2558 เติบโตไม่ต่ากว่า 20% โดยการขยายสาขาบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ จานวน 30 สาขา บิวตี้ คอทเทจ 15
สาขา และบิวตี้ มาร์ เก็ต 10 สาขา รวมทั้งสาขาในต่างประเทศ (CLMV) 12 สาขา
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้ าหมายการดาเนิ นธุ รกิ จที่มุ่งเน้นการนาเสนอแนวคิดใหม่ ควบคู่ไปกับการสร้ างผลิ ตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับแนวคิ ด
รวมไปถึงการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายอย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั มีแผนการดาเนิ นงานของบริ ษทั ประจาปี 2558 โดยสรุ ปดังแผนภาพต่อไปนี้

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

