12 พฤศจิกายน 2557
เรื่ อง

คาอธิ บายและบทวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงาน สาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2557 และงวด 9 เดือน ปี 2557

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

สรุ ปผลการดาเนินงาน สาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2557 และงวด 9 เดือน ปี 2557
บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จากัด (มหาชน) รายงานผลการดาเนิ นงาน สาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2557 และงวด 9 เดือน ปี 2557 เปรี ยบเทียบกับผลการ
ดาเนิ นงานไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ดังนี้






รายได้รวม ไตรมาส 3 ปี 2557 เท่ากับ 362.51 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 46.27% และงวด 9 เดือน เท่ากับ 958.59 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 31.66%
กาไรขั้นต้น ไตรมาส 3 ปี 2557 เท่ากับ 242.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.23% และงวด 9 เดือน เท่ากับ 635.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.85%
ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส 3 ปี 2557 เท่ากับ 113.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.38% และงวด 9 เดือน เท่ากับ 318.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.43%
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ไตรมาส 3 ปี 2557 เท่ากับ 33.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.20% และงวด 9 เดือน เท่ากับ 90.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.99%
กาไรสาหรับงวด ไตรมาส 3 ปี 2557 เท่ากับ 81.26 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 68.42% และงวด 9 เดือน เท่ากับ 196.42 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 24.61%
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รายได้ รวม
รายได้รวม ไตรมาส 3 ปี 2557 เท่ากับ 362.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.27% จากไตรมาส 3 ปี 2556 และเพิ่มขึ้น 15.01% จากไตรมาส 2 ปี 2557
และงวด 9 เดือน ปี 2557 เท่ากับ 958.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.66% จากงวด 9 เดือน ปี 2556
รายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักๆมาจากการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้นมาก โดยเพิม่ ขึ้น 60 สาขา จาก 214 สาขา ณ 30 กันยายน 2556 (ร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 166
สาขา, ร้านบิวตี้ คอทเทจ 44 สาขา, ร้านบิวตี้ มาร์ เก็ต 1 สาขา และต่างประเทศ ร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 2 สาขา, ร้านบิวตี้ คอทเทจ 1 สาขา) เพิ่มขึ้นเป็ น 274 สาขา
ณ 30 กันยายน 2557 (ร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 195 สาขา, ร้านบิวตี้ คอทเทจ 60 สาขา, ร้านบิวตี้ มาร์ เก็ต 9 สาขา, และต่างประเทศ ร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 6 สาขา และ
ร้านบิวตี้ คอทเทจ 4 สาขา) ส่ วนรายได้อื่นหลักๆมาจากดอกเบี้ยรับ สัดส่ วนรายได้ในไตรมาส 3 ปี 2557 ส่ วนใหญ่มาจากการขายผ่านช่องทางร้านค้าปลีก
โดยมีสัดส่ วนของร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์เท่ากับ 77.95% ร้านบิวตี้ คอทเทจ 11.66% ร้านบิวตี้ มาร์ เก็ต 4.05% แฟรนไชส์ 1.44% โมเดิร์นเทรด 1.74% ค้าส่ ง,
ต่างประเทศและอื่นๆ 3.16%

100.00%
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กาไรขั้นต้ น
กาไรขั้นต้น ไตรมาส 3 ปี 2557 เท่ากับ 242.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.23% จากไตรมาส 3 ปี 2556 และเพิ่มขึ้น 17.65% จากไตรมาส 2 ปี 2557
และงวด 9 เดือนปี 2557 เท่ากับ 635.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.85% จากงวด 9 เดือนปี 2556
กาไรขั้นต้นในไตรมาส 3 ปี 2557 เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น สาหรับอัตรากาไรขั้นต้นไตรมาส 3 ปี 2557 เท่ากับ 68.00% ต่ากว่าอัตรากาไร
ขั้นต้นของไตรมาส 3 ปี 2556 (70.18%) และสู งกว่าอัตรากาไรขั้นต้นของไตรมาส 2 ปี 2557 (66.80%) และอัตรากาไรขั้นต้นงวด 9 เดือนปี 2557 เท่ากับ
67.62% ต่ากว่าอัตรากาไรขั้นต้นจากงวด 9 เดือนปี 2556 ซึ่งเท่ากับ 71.20% ทั้งนี้ เนื่ องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากร้านบิวตี้มาร์ เก็ตทีม่ ีสัดส่ วนต่อยอดขาย
รวมเพิ่มขึ้นมากในไตรมาสนี้ ซึ่งมีอตั รากาไรขั้นต้นต่ากว่าร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ และร้านบิวตี้ คอทเทจ (แต่จานวนเงินกาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น) ประกอบกับการทา
โปรโมชัน่ เพือ่ กระตุน้ ยอดขายอย่างต่อเนื่ องอีกด้วย
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส 3 ปี 2557 เท่ากับ 113.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.38% จากไตรมาส 3 ปี 2556 และเพิ่มขึ้น 6.92% จากไตรมาส 2 ปี
2557 และค่าใช้จ่ายในการขายงวด 9 เดือนปี 2557 เท่ากับ 318.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.43% จากงวด 9 เดือนปี 2556 ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปี ทแี่ ล้วหลักๆมาจากค่าเช่าร้านและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เนื่ องจากมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นมากในปี น้ ี และมีการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติม
เพื่อรองรับการขยายสาขาและรองรับร้านรู ปแบบใหม่ดว้ ย รวมทั้งผลกระทบจากการปรับค่าจ้างประจาปี และปรับเงินประจาตาแหน่ งของพนักงานเพือ่
รักษาพนักงานในเดือนมกราคมที่ผา่ นมา
ค่ าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ไตรมาส 3 ปี 2557 เท่ากับ 33.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.20% จากไตรมาส 3 ปี 2556 และเพิ่มขึ้น 12.73% จากไตรมาส 2
ปี 2557 และงวด 9 เดือนปี 2557 เท่ากับ 90.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.99% จากงวด 9 เดือนปี 2556 ค่าใช้จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ้นหลักๆเนื่องจากมีจานวน
บุคลากรที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของบริ ษทั
อนึ่ ง สัดส่ วนค่าใช้จ่ายรวม(SG&A)ต่อยอดรายได้รวมในไตรมาส 3 ปี 2557 คิดเป็ น 40.49% ต่อยอดรายได้รวม ซึ่งสัดส่ วนลดลงจากไตรมาส 3
ปี 2556 ที่เท่ากับ 46.61% ต่อยอดรายได้รวม และลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2557 ที่เท่ากับ 43.05% ต่อยอดรายได้รวม ซึ่งแสดงถึงประสิ ทธิ ภาพในการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายได้เป็ นอย่างดี และมีค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายคงที่ซ่ ึงเมื่อยอดรายได้เพิม่ ขึ้นจะมีสัดส่ วนค่าใช้จ่ายต่อยอดรายได้รวมลดลง
กาไรสุ ทธิ
กาไรสาหรับงวด ไตรมาส 3 ปี 2557 เท่ากับ 81.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68.42% จากไตรมาส 3 ปี 2556 และเพิ่มขึ้น 31.97% จากไตรมาส 2 ปี
2557 และงวด 9 เดือนปี 2557 เท่ากับ 196.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.61% จากงวด 9 เดือนปี 2556 กาไรสาหรับงวดเพิ่มขึ้น หลักๆมาจากยอดรายได้และ
กาไรขั้นต้นทีเ่ พิ่มขึ้น
อนึ่ ง กาไรสาหรับงวด 9 เดือนปี 2557 เท่ากับ 196.42 ล้านบาท หักกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอืน่ คงเหลือเป็ นกาไรเบ็ดเสร็ จสาหรับงวด 9 เดือน ปี
2557 เท่ากับ 193.99 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่ องจากมีการบันทึกรายการกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นในไตรมาส 1 ปี 2557 ซึ่งเป็ นกาไร(ขาดทุน)จากประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานที่เป็ นยอดของปี ก่อน จานวน 3.04 ล้านบาท สุ ทธิ จากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ
2.43 ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์รวม ณ 30 กันยายน 2557 เท่ากับ 1,186.22 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 48.16 ล้านบาท หรื อ 4.23% จาก 31 ธันวาคม 2556 และเพิม่ ขึ้น 119.98
ล้านบาท หรื อ 11.25% จาก 30 กันยายน 2556 และเพิ่มขึ้น 29.64 ล้านบาท หรื อ 2.56% จาก 30 มิถุนายน 2557 โดยเพิ่มขึ้นหลักๆมาจากการได้เงินมาจาก
กิจกรรมดาเนินงาน โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 153.66 ล้านบาท, เงินลงทุนชัว่ คราว 380.00 ล้านบาท (เงินลงทุนชัว่ คราว หมายถึง เงิน
ฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินครบกาหนดภายในระยะเวลาที่เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี ), เงินลงทุนระยะยาว 100.00 ล้านบาท (เงินลงทุนระยะยาว
หมายถึง เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินครบกาหนดในระยะเวลาที่เกิน 1 ปี และไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้) , ลูกหนี้ การค้า 6.07 ล้านบาท (ไม่มีลูกค้า
ที่ผดิ ชาระหนี้ ) ลดลง 3.97 ล้านบาท หรื อ 39.56% จาก 31 ธันวาคม 2556 ลดลง 2.63 ล้านบาท หรื อ 30.19% จาก 30 กันยายน 2556 และลดลง 2.01 ล้าน
บาท หรื อ 24.91% จาก 30 มิถุนายน 2557, สิ นค้าคงเหลือสุ ทธิ 251.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.08% จาก 31 ธันวาคม 2556 และเพิ่มขึ้น 84.52 ล้านบาท หรื อ
50.62% จาก 30 กันยายน 2556 และเพิ่มขึ้น 51.54 ล้านบาท หรื อ 25.77% จาก 30 มิถุนายน 2557 เพิ่มขึ้นเนื่องจากจาเป็ นต้องสต๊อกสิ นค้าไว้สาหรับรองรับ

การขายในช่วงปลายปี ที่คาดว่าจะมียอดขายสู ง , ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 182.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.29 ล้านบาท หรื อ 16.11% จาก 31 ธันวาคม 2556
และเพิ่มขึ้น 46.40 ล้านบาท หรื อ 34.14% จาก 30 กันยายน 2556 และเพิ่มขึ้น 18.98 ล้านบาท หรื อ 11.62% จาก 30 มิถุนายน 2557
หนี้ สินรวม เท่ากับ 199.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.17 ล้านบาท หรื อ 47.59% จาก 31 ธันวาคม 2556 และเพิ่มขึ้น 82.21 ล้านบาท หรื อ 70.39%
จาก 30 กันยายน 2556 และเพิม่ ขึ้น 53.38 ล้านบาท หรื อ 36.66% จาก 30 มิถุนายน 2557 หนี้ สินหลักๆได้แก่ เจ้าหนี้ การค้า 98.30 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายค้าง
จ่ายเท่ากับ 39.54 ล้านบาท, และเจ้าหนี้ ค่าทรัพย์สินเท่ากับ 12.44 ล้านบาท สาหรับส่ วนของผูถ้ ือหุน้ มียอดเท่ากับ 987.21 ล้านบาท ลดลง 16.01 ล้านบาท
หรื อ 1.60% จาก 31 ธันวาคม 2556 และเพิ่มขึ้น 37.77 ล้านบาท หรื อ 3.98% จาก 30 กันยายน 2556 และลดลง 23.74 ล้านบาท หรื อ 2.35% จาก 30
มิถุนายน 2557 โดยสาเหตุหลักที่เพิม่ มาจากกาไรจากการดาเนินงานสาหรับงวดแต่ลดลงเพราะมีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2556 ที่จ่ายใน
เดือนพฤษภาคม 2557 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อเดือนกันยายน 2557
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวด 9 เดือนสิ้ นสุ ด 30 กันยายน 2557 บริ ษทั มีกระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงานจานวน 203.53 ล้านบาท
และกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 32.01 ล้านบาท ซึ่งรายการหลักๆเป็ นการจัดซื้ออาคารและอุปกรณ์ 52.20 ล้านบาท, และนาไปลงทุนในเงิน
ลงทุนระยะยาว 100.00 ล้านบาท (เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินครบกาหนดในระยะเวลาที่เกิน 1 ปี และไม่มีขอ้ จากัด
ในการเบิกใช้) และกระแสเงินสดใช้ไปจากการจ่ายเงินปันผล จานวน 210.00 ล้านบาท ซึ่งเป็ นเงินปั นผลจากผลประกอบการปี 2556 ที่จ่ายในเดือน
พฤษภาคม 2557 จานวน 105.00 ล้านบาท และจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเมื่อเดือนกันยายน 2557 จานวน 105.00 ล้านบาท ส่ งผลให้เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นงวด 30 กันยายน 2557 เท่ากับ 153.66 ล้านบาท
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสาเร็ จรู ป
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้า(ทั้งหมด)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุน้
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ื อหุน้

30/9/2557 30/6/2557 31/3/2557 31/12/2556 31/12/2555
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5.80
6.08
6.84
10.75
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21.25%
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22.26% 19.65%
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24.27%
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0.14
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อัตราส่ วนสภาพคล่อง เท่ากับ 4.23 เท่า แสดงถึงความสามารถในการชาระหนี้ ระยะสั้นได้ดี แต่ลดลงจากปี ที่แล้วเล็กน้อย เนื่องจากสิ นทรัพย์
หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่หนี้ สินเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้น
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้า(สิ นค้าสาเร็ จรู ป) เท่ากับ 140 วัน ซึ่งถือว่าอยู่ในอัตราที่เหมาะสมสาหรับการดาเนิ นงานของบริ ษทั ปรับตัวสู งขึ้น
จากสิ้ นปี ก่อนเล็กน้อย ทั้งนี้ เพราะมีสินค้าที่จาเป็ นต้องสต๊อกไว้เพือ่ การขยายสาขาที่มีการเปิ ดสาขาจานวนมากและจาเป็ นต้องสต๊อกสิ นค้าไว้สาหรับ
รองรับการขายในช่วงปลายปี ที่คาดว่าจะมียอดขายสู ง อีกทั้งการสต็อกสิ นค้าสาหรับร้านบิวตี้ มาร์ เก็ตที่สต๊อกสิ นค้ามีมากกว่าร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ และร้าน
บิวตี้ คอทเทจ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น เท่ากับ 25.99% ซึ่งอยู่ในอัตราที่สูง ดีข้ นึ จากไตรมาสที่แล้วและดีข้ นึ จากปี ที่แล้วเนื่องจากสามารถทากาไรได้เพิ่มขึ้น
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ เท่ากับ 22.26% ซึ่งอยู่ในอัตราทีส่ ู ง ดีข้ นึ จากไตรมาสที่แล้วและดีข้ นึ จากปี ทแี่ ล้วเนื่ องจากมีผลการดาเนิ นงานที่
ดีข้ นึ
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ อื หุ ้น เท่ากับ 0.20 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั มีหนี้ สินอยู่นอ้ ยมากเมื่อเทียบกับส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สู งกว่าไตร
มาสที่แล้วและเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี ที่แล้วเนื่ องจากหนี้ สินที่เพิ่มขึ้นแต่ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ลดลง

การจ่ ายเงินปันผล
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 มีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2555 เป็ นเงินปั นผลเพิ่มอีกในอัตราหุ ้น
ละ 0.35 บาท คิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 105.0 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าว ได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2556 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ปี 2556 ในอัตราหุ ้นละ 0.30 บาท คิ ดเป็ น
จานวนเงินทั้งสิ้ น 90.0 ล้านบาท ซึ่งจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 12 กันยายน 2556
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้ นสาหรับปี 2556 ในอัตราหุน้ ละ 0.65 บาท คิด
เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 195.00 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 97.09% ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย (นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 50%
ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย) โดยจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ในอัตราหุน้ ละ 0.30 บาท คงเหลือ
เงินปั นผลที่จ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ ้นละ 0.35 บาท ซึ่งจ่ายให้แก่ผถู ้ อื หุ ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และที่ผปู ้ ระชุมผูถ้ ือหุ ้น ในวันที่ 25 เมษายน 2557 ได้
อนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลนี้ เรี ยบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2557 ได้มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ปี 2557 ในอัตราหุ ้นละ 0.35 บาท
คิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 105.00 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผถู ้ อื หุน้ ในวันที่ 12 กันยายน 2557 แล้ว
มุมมองผู้บริ หาร : สรุ ปผลการดาเนินงานประจาไตรมาส 3 ปี 2557
สรุ ปผลการดาเนิ นงานบริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จากัด (มหาชน) ผูด้ าเนิ นธุ รกิ จจาหน่ ายปลีกผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางและบารุ งผิว ภายใต้ร้านค้า
ปลีก “บิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ (Beauty Buffet)” “บิวตี้ คอทเทจ (Beauty Cottage)” “บิวตี้ มาร์ เก็ต (Beauty Market)”รวมทั้งจาหน่ ายผ่านโมเดิร์นเทรดด้วยแบรนด์
“เมด อิน เนเจอร์ (Made in Nature)” และผลิตภัณฑ์แบรนด์ “เกิ ร์ลลี่ 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 2557 มีจานวนสาขา 195 สาขา
บิวตี้ คอทเทจ (Beauty Cottage) ณ สิ้ นไตรมาส 3 ปี 2557 มีจานวนสาขา 60 สาขา
บิวตี้ มาร์ เก็ต (Beauty Market) ณ สิ้ นไตรมาส 3 ปี 2557 มีจานวนสาขา 9 สาขา

สาขาในต่างประเทศ ณ สิ้ นไตรมาส 3 ปี 2557 มีจานวนสาขา 10 สาขา ดังนี้
- ประเทศกัมพูชา มีจานวนสาขา 4 สาขา (บิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 3 สาขา และบิวตี้ คอทเทจ 1 สาขา)
- ประเทศเวียดนาม มีจานวนสาขา 2 สาขา (บิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 1 สาขา และบิวตี้ คอทเทจ 1 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)
ทั้งนี้ ผลประกอบการของ BEAUTY มีการเติบโตเพิ่มขึ้น เนื่ องจากกาลังซื้อของสิ นค้าความสวยความงามเริ่ มฟื้ นตัวกลับมาทั้งในกรุ งเทพและ
ต่างจังหวัด อีกทั้งช่วงก่อนหน้าบริ ษทั ได้จดั กิจกรรมด้าน CRM กับลูกค้าสมาชิกอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้ยอดขายต่อบิลและอัตราการกลับมาซื้ อของลูกค้า
สมาชิกเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับในช่วงครึ่ งปี แรกที่ผ่านมาบริ ษทั ฯได้ให้ความสาคัญกับ พนักงานขายหน้าร้ าน (sales force)โดยได้มีการ Re-training
พนักงานขาย ทุกระดับเพื่อทบทวนและเพิ่มเติมความรู ้สินค้าและบริ การ รวมทั้งยังมีปัจจัยสนับสนุ นเพิ่มเติมที่ทาให้ยอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้นคือ สิ นค้าของ
BEAUTY ได้รับความสนใจและยอมรับจากลูกค้าที่เป็ นนักท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างมาก เช่น จีน ฮ่องกง และตะวันออกกลาง
สาหรับแผนการดาเนิ นงานในช่วงไตรมาสสุ ดท้ายของปี น้ ี ซึ่งถือว่าเป็ นช่วง ไฮซีซนั่ ทางบริ ษทั มัน่ ใจว่าจะสามารถสร้ างการเติบโตของรายได้
30% และรักษาอัตราการเติบโตของกาไรสุ ทธิ 20 % ตามเป้ าหมายที่วางไว้ โดยจะเน้นการใช้กลยุทธ์ การออกผลิตภัณฑ์ชุดของขวัญของทุกแบรนด์เพื่อ
กระตุน้ ยอดขาย รองรับความต้องการของลูกค้าในช่วงเทศกาลส่ งความสุ ข ซึ่ งคาดว่าจะมีกระแสตอบรั บที่ดีจากกลุ่มลูกค้าทัว่ ประเทศและนักท่องเที่ยว
และส่ งผลให้รายได้ของบริ ษทั ในช่วงไตรมาส 4 มีการเติบโตด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้ไป Road Show ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ขอ้ มูลและความเชื่อมัน่ กับนักลงทุนและกองทุน
ต่างๆ ดังนี้
ต่างประเทศ
1. งาน SOUTHEAST ASIAN CORPORATE DAY Le Meridien Hotel, San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริ กา พบปะพูดคุยกับผูบ้ ริ หาร
กองทุนจานวน 14 กองทุน เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2557 โดยนายแพทย์สุวนิ ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2. กองทุนที่ Chicago ประเทศสหรัฐอเมริ กา พบปะพูดคุยกับผูบ้ ริ หารกองทุนจานวน 4 กองทุนเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 โดย นายแพทย์สุวนิ
ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ในประเทศ
1.บริ ษทั ได้ร่วมงาน Opportunity Day รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2557 ที่ตลาดหลักทรั พย์จดั ขึ้น เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2557 ณ ห้อง
ประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
2.Thailand Focus 2014: “Competencies & Growth Potential” ที่ Grand Hyatt Bangkok จัดโดยตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยร่ วมกับ
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 สิ งหาคม 2557 โดยนายสุ รพล เพชรกลึง ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน และนางสาวศิริการย์
พัฒฑิวรี ะนนท์ ผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
3.โครงการพบปะนักลงทุนและผูบ้ ริ หารบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ จัดโดย บริ ษทั หลักทรั พย์ เอเซี ย พลัส จากัด (มหาชน) เมื่อ
วันที่ 2 ตุลาคม 2557 โดยนายสุ รพล เพชรกลึง ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน และนางสาวศิริการย์ พัฒฑิวรี ะนนท์ ผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
4.โครงการพบปะนักลงทุนและผูบ้ ริ หารบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จัดโดย บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่
28 ตุลาคม 2557 โดยนายสุ รพล เพชรกลึง ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน และนางสาวศิริการย์ พัฒฑิวรี ะนนท์ ผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จากัด (มหาชน)
--------------------------------------------(นายสุ รพล เพชรกลึง)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

