10 สิ งหาคม 2560
เรื่ อง

คําอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน สําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2560 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2560

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สรุปผลการดําเนินงาน สํ าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2560 และงวด 6 เดือน ปี 2560
บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จํากัด (มหาชน) รายงานผลการดําเนินงาน สําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2560 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2560 เปรี ยบเทียบกับผล
การดําเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ดังนี้





รายได้รวม ไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับ 887.38 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 50.86% และงวด 6 เดือนแรก เท่ากับ 1,574.91 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 40.85%
กําไรขั้นต้น ไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับ 612.39 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 56.05% และงวด 6 เดือนแรก เท่ากับ 1,067.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.90%
ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับ 192.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.16% และงวด 6 เดือนแรก เท่ากับ 352.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.87%
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับ 84.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.94% และงวด 6 เดือนแรก เท่ากับ 134.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
32.48%
 กําไรสําหรับงวด ไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับ 273.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 96.93% และงวด 6 เดือนแรก เท่ากับ 472.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.47%
ไตรมาส 2

ล้ านบาท
รายได้ จากการขาย
ต้นทุ นขาย
กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
กําไรก่ อนดอกเบี้ยและภาษี
ต้นทุ นทางการเงิ น
ภาษี เงิ นได้
กําไรสํ าหรับงวด
กําไรขาดทุ นจากประมาณการ
ผลประโยชน์พนักงาน(สุทธิ )
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
EBITDA

ปี 2560
881.36
268.97
612.39
6.02
887.38
192.24
84.47
341.70
68.51
273.18

%
ปี 2559
%
99.32% 583.74 99.24%
30.31% 191.31 32.52%
69.48% 392.43 67.23%
0.68%
4.48 0.76%
100.00% 588.23 100.00%
21.66% 168.39 28.63%
9.52%
54.87 9.33%
38.51% 173.65 29.52%
0.00%
- 0.00%
7.72%
34.93 5.94%
30.79% 138.72 23.58%

- 0.00%
273.18 30.79%
356.39 40.16%

- 0.00%
138.72 23.58%
188.47 32.04%

ไตรมาส 1
เทียบกับช่ วงเดียวกัน
เทียบกับไตรมาสที่แล้ ว
+/%
ปี 2560
%
+/%
297.62 50.98% 682.56 99.28% 198.80 29.13%
77.66 40.59% 227.54 33.10%
41.43 18.21%
219.96 56.05% 455.02 66.66% 157.37 34.58%
1.54 34.33%
4.97 0.72%
1.05 21.11%
299.15 50.86% 687.53 100.00% 199.85 29.07%
23.85 14.16% 160.24 23.31%
32.00 19.97%
29.60 53.94%
49.84 7.25%
34.64 69.50%
168.05 96.77% 249.92 36.35%
91.78 36.72%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
33.59 96.17%
50.27 7.31%
18.25 36.30%
134.46 96.93% 199.65 29.04%
73.53 36.83%
- 100.00%
134.46 96.93%
167.92 89.09%

- 0.00%
199.65 29.04%
264.69 38.50%

- 100.00%
73.53 36.83%
91.70 34.65%

ยอดสะสม
ปี 2560
%
ปี 2559
%
1,563.92 0.993023 1,108.29 99.12%
496.51 31.53% 366.49 32.78%
1,067.41 68.25% 741.80 66.93%
10.99
0.70%
9.84
0.88%
1,574.91 100.00% 1,118.13 100.00%
352.47 22.38% 315.06 28.18%
8.53% 101.38
9.07%
134.31
591.62 37.57% 335.20 29.98%
0.00%
0.00%
118.78
7.54%
67.25
6.01%
472.84 30.02% 267.95 23.96%
472.84
621.07

0.00%
30.02%
39.44%

267.95
362.60

0.00%
23.96%
32.43%

เทียบกับช่ วงเดียวกัน
+/%
455.63 41.11%
130.02 35.48%
325.62 43.90%
1.15 11.64%
456.78 40.85%
37.41 11.87%
32.93 32.48%
256.42 76.50%
0.00%
51.53 76.62%
204.89 76.47%
- 100.00%
204.89 76.47%
258.47 71.28%

หมายเหตุ : 1. เปอร์เ ซ็นต์ก ําไรขั้นต้น คํานวณเปรียบเทียบกับยอดรายได้จากการขาย

รายได้ รวม
รายได้รวม ไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับ 887.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.86% จากไตรมาส 2 ปี 2559 และเพิ่มขึ้น 29.07% จากไตรมาส 1 ปี 2560
และงวด 6 เดือนแรก ปี 2560 เท่ากับ 1,574.91ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.85% จากงวด 6 เดือนแรก ปี 2559
รายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักๆมาจากการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้นมาก โดยเพิ่มขึ้น 16 สาขา จาก 358 สาขา ณ 30 มิถุนายน 2559 (ในประเทศ : ร้านบิวตี้ บุฟ
เฟ่ ต์ 234 สาขา, ร้านบิวตี้ คอทเทจ 71 สาขา, และร้านบิวตี้ มาร์ เก็ต 14 สาขา และสาขาต่างประเทศ : ร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 36 สาขา และร้านบิวตี้ คอทเทจ 3
สาขา) เพิ่มขึ้นเป็ น 374 สาขา ณ 30 มิถุนายน 2560 (ในประเทศ : ร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 249 สาขา, ร้านบิวตี้ คอทเทจ 71 สาขา, และร้านบิวตี้ มาร์เก็ต 13 สาขา
และสาขาต่างประเทศ : ร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 38 สาขา และร้านบิวตี้ คอทเทจ 3 สาขา) และเพิ่มขึ้นจาก Same Store Sales Growth ที่งวดไตรมาส 2 ปี 2560
เฉลี่ยเท่ากับ 20.84% (เฉลี่ย 6 เดือนแรก 17.62%) ส่ วนรายได้อื่นหลักๆ มาจากดอกเบี้ยรับ

สําหรับสัดส่ วนรายได้ปี 2560 นี้ ส่ วนใหญ่มาจากการขายผ่านช่องทางร้านค้าปลีก โดยมีสดั ส่ วนของร้านบิวตี้ บุฟเฟ่ ต์เท่ากับ 56.61% ร้านบิวตี้
คอทเทจ 12.00% ร้านบิวตี้ มาร์เก็ต 2.13% โมเดิร์นเทรด 7.23% อีคอมเมิร์ช 2.85% แค็ตตาล็อกและอื่นๆ 4.08% ต่างประเทศ 6.99% ดิสทริ บิวเตอร์ 6.45%
และอื่นๆ 1.66%
กําไรขั้นต้ น
กําไรขั้นต้น ไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับ 612.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.05% จากไตรมาส 2 ปี 2559 และเพิ่มขึ้น 34.58% จากไตรมาส 1 ปี 2560
และงวด 6 เดือนแรก ปี 2560 เท่ากับ 1,067.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.90% จากงวด 6 เดือนแรก ปี 2559
กําไรขั้นต้นในไตรมาส 2 ปี 2560 เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น สําหรับอัตรากําไรขั้นต้นไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับ 69.48% สู งกว่าอัตรากําไร
ขั้นต้นของไตรมาส 2 ปี 2559 (67.23%) และสู งกว่าอัตรากําไรขั้นต้นของไตรมาส 1 ปี 2560 (66.66%) และอัตรากําไรขั้นต้น 6 เดือนแรก ปี 2560 เท่ากับ
68.25% สู งกว่าอัตรากําไรขั้นต้นจากงวด 6 เดือนแรก ปี 2559 ซึ่ งเท่ากับ 66.93% เนื่องจากสาเหตุหลักๆมาจากยอดขายร้านบิวตี้ คอทเทจ ที่สูงขึ้น ซึ่ งร้าน
บิวตี้ คอทเทจมีกาํ ไรขั้นต้นสู งกว่า
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับ 192.24 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 14.16% จากไตรมาส 2 ปี 2559 และเพิม่ ขึ้น 19.97% จากไตรมาส 1 ปี
2560 และค่าใช้จ่ายในการขายงวด 6 เดือนแรก ปี 2560 เท่ากับ 352.47 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 11.87% จากงวด 6 เดือนแรก ปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการขายเพิม่ ขึ้น
จากงวดเดียวกันของปี ที่แล้วหลักๆ มาจากค่าเช่าร้านและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เนื่องจากมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นมากในปี นี้และมีการจัดหาบุคลากร
เพิ่มเติมเพือ่ รองรับการขยายสาขาและรองรับร้านรู ปแบบใหม่ดว้ ย
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับ 84.47 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 53.94% จากไตรมาส 2 ปี 2559 และเพิม่ ขึ้น 69.50% จากไตรมาส 1
ปี 2560 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2560 เท่ากับ 134.31 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 32.48% จากงวด 6 เดือนแรก ปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการบริ หารที่เพิม่ ขึ้นหลักๆ
เนื่องจากมีจาํ นวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของบริ ษทั
อนึ่ง สัดส่ วนค่าใช้จ่ายรวม(SG&A)ต่อยอดรายได้รวมในไตรมาส 2 ปี 2560 คิดเป็ น 31.18% ต่อยอดรายได้รวม ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2559 ที่
เท่ากับ 37.96% ต่อยอดรายได้รวม และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาส 1 ปี 2560 ที่เท่ากับ 30.55% ต่อยอดรายได้รวม ซึ่งแสดงถึงประสิ ทธิภาพในการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายได้เป็ นอย่างดี และค่าใช้จ่ายส่ วนหนึ่งเป็ นค่าใช้จ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายคงที่ ซึ่งเมื่อยอดรายได้เพิม่ ขึ้น จะทําให้สดั ส่ วนค่าใช้จ่าย
(SG&A)ต่อยอดรายได้ลดลง
กําไรสุ ทธิ
กําไรสําหรับงวด ไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับ 273.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 96.93% จากไตรมาส 2 ปี 2559 และเพิ่มขึ้น 36.83% จากไตรมาส 1 ปี
2560 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2560 เท่ากับ 472.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.47% จากงวด 6 เดือนแรก ปี 2559 กําไรสําหรับงวดเพิ่มขึ้น หลักๆ มาจากยอด
รายได้และกําไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น และความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายซึ่งทําได้ดี
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์รวม ณ 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 2,017.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 267.07 ล้านบาท หรื อ 15.26% จาก 31 ธันวาคม 2559 โดยรายการที่
เพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากการได้เงินมาจากกิจกรรมดําเนิ นงาน โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 479.58 ล้านบาท, เงินลงทุนชัว่ คราว 600.00
ล้านบาท (เงินลงทุนชัว่ คราว หมายถึง เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินครบกําหนดภายในระยะเวลาที่เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี ) ส่ วนยอดลูกหนี้
เท่ากับ 99.52 ล้านบาท ซึ่งไม่มีลูกค้าที่ผดิ ชําระหนี้ , สิ นค้าคงเหลือสุ ทธิ 410.04 ล้านบาท, ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 290.42 ล้านบาท
ส่ วนหนี้ สินรวมเท่ากับ 630.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 200.22 ล้านบาท หรื อ 46.53% จาก 31 ธันวาคม 2559 หนี้ สินหลักๆ ได้แก่ เจ้าหนี้ การค้า
485.47 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเท่ากับ 156.17 ล้านบาท, เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินเท่ากับ 8.97 ล้านบาท สําหรับส่ วนของผูถ้ ือหุน้ มียอดเท่ากับ 1,387.14 ล้าน
บาท เพิม่ ขึ้น 66.85 ล้านบาท หรื อ 5.06% จาก 31 ธันวาคม 2559

งบกระแสเงินสด
สําหรับไตรมาส 2 ปี 2560 บริ ษทั มีกระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงานจํานวน 596.00 ล้านบาท ใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 75.90
ล้านบาท ซึ่ งเป็ นการจัดซื้ ออาคารและอุปกรณ์ 13.11 ล้านบาท ส่ วนเงินลงทุนชัว่ คราวลดลง 80.00 ล้านบาท และมีการจ่ายปั นผลจากผลประกอบการ ปี
2559 ที่จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2560 จํานวน 414.13 ล้านบาท ส่ งผลให้เงินสดและรายกรเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นงวด 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 479.58
ล้านบาท
อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
อัตราส่ วนทางการเงินที่สําคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสําเร็จรู ป
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้า(ทั้งหมด)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ื อหุ ้น

31/6/2560 31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555
2.59
3.17
3.20
4.60
6.84
10.75
108
110
137
141
132
113
187
176
142
143
178
188
69.86%
53.15%
36.01%
28.87%
21.25%
28.63%
50.19%
40.45%
28.96%
24.83%
19.07%
24.27%
0.45
0.33
0.30
0.18
0.13
0.09

อัตราส่ วนสภาพคล่อง เท่ากับ 2.59 เท่า แสดงถึงความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นได้ดี
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้า(สิ นค้าสําเร็ จรู ป) เท่ากับ 108 วัน ซึ่ งถือว่าอยูใ่ นอัตราที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินงานของบริ ษทั ปรับตัวดีข้ ึนจาก
สิ้ นปี ที่แล้ว
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 69.86% ซึ่งอยูใ่ นอัตราที่สูง ดีข้ ึนจากปี ที่แล้วเนื่องจากสามารถทํากําไรได้เพิ่มขึ้น
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ เท่ากับ 50.19% ซึ่งอยูใ่ นอัตราที่สูง ดีข้ ึนจากปี ที่แล้วเนื่องจากมีผลการดําเนินงานที่ดีข้ ึน
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 0.45 เท่า ซึ่งใกล้เคียงกับสิ้ นปี ที่แล้ว
การจ่ ายเงินปันผล
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลรวมทั้งสิ้ นสําหรับปี 2558 ในอัตราหุน้ ละ 0.133 บาท คิด
เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 399.00 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 99.13% ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและสํารองตามกฎหมาย (นโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่า 50%
ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและสํารองตามกฎหมาย) โดยจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท คิดเป็ น
จํานวนเงินทั้งสิ้ น 150.00 ล้านบาท คงเหลือเงินปั นผลที่จ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุน้ ละ 0.083 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 249.00 ล้านบาท ซึ่ งจ่ายให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และที่ผปู ้ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 25 เมษายน 2559 ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลนี้เรี ยบร้อยแล้ว
ที่ประชุ มกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2559 ได้มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ปี 2559 ในอัตราหุ ้นละ 0.08 บาท คิดเป็ น
จํานวนเงินทั้งสิ้ น 240.00 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 89.57% ของกําไรสุ ทธิหลังหักภาษีและสํารองตามกฎหมาย ซึ่งจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 9 กันยายน 2559
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลรวมทั้งสิ้ นสําหรับปี 2559 ในอัตราหุน้ ละ 0.218 บาท คิด
เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 654.13 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 99.71% ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและสํารองตามกฎหมาย (นโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่า 50%
ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและสํารองตามกฎหมาย) โดยจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ในอัตราหุ ้นละ 0.080 บาท คิดเป็ น
จํานวนเงินทั้งสิ้ น 240.00 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2559 และให้จ่ายเงินปั นผลเพิ่มอีกใน
อัตราหุน้ ละ 0.138 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น 414.13 ล้านบาท ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และกําหนดจ่ายเงินปั น
ผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เรี ยบร้อยแล้ว
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ได้มีการอนุมตั ิการออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั จํานวนไม่เกิน 22.61 ล้านหุ ้น โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารและ/หรื อ พนักงานบริ ษทั (ESOP Warrant-1) โดยเมื่อวันที่ 16
มกราคม 2560 ได้มีผมู ้ าใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญคิดเป็ นจํานวนหุ ้น 0.97 ล้านหุ ้น และทางบริ ษทั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ ้นกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 เรี ยบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงทําให้จาํ นวนหุน้ ที่จะได้รับสิ ทธิในการรับเงินปั นผลจากการดําเนินงานปี 2559
เพิ่มขึ้นจาก 3,000.00 ล้านหุน้ เป็ น 3,000.97 ล้านหุน้

นอกจากนี้ ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2560 ได้มีอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท คิด
เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 450.41 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 95.26% ของกําไรสุ ทธิหลังหักภาษีและสํารองตามกฎหมาย ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 8 กันยายน
2560
อนึ่ ง ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ได้มีผมู ้ าใช้ใบสําคัญแสดงฯ (ESOP Warrant-1) ครั้งที่ 2/2560 คิดเป็ น
จํานวนหุ ้น 1.77 ล้านหุน้ และทางบริ ษทั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจํานวนหุน้ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
เรี ยบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงทําให้จาํ นวนหุ ้นที่จะได้รับสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลจากการดําเนิ นงานปี 2560 เพิ่มขึ้นจาก 3,000.97 ล้านหุ ้น เป็ น 3,002.73 ล้าน
หุน้

มุมมองผู้บริหาร : สรุปผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 2 ปี 2560
สรุ ปผลการดําเนินงานบริ ษทั บิวตี้คอมมูนิต้ ี จํากัด(มหาชน) ผูด้ าํ เนินธุรกิจจําหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางและบํารุ งผิวกาย ภายใต้ร้านค้า
ปลีก”บิวตี้บุฟเฟ่ ต์(Beauty Buffet)” “บิวตี้คอทเทจ(Beauty Cottage)” “บิวตี้มาร์เกต(Beauty Market)” รวมทั้งจําหน่ายผ่านโมเดิร์นเทรดด้วยแบรนด์ “เมด
อินเนเจอร์(Made in Nature)” จําหน่ายผ่านร้านคอนวีเนียนสโตร์,แค็ตตาล็อก และ Traditional Trade ดังนี้
1.

การขยายช่ องทางการจัดจําหน่ ายทีเ่ ป็ นช้ อปแบรนด์
1.1 สาขาในประเทศ ณ ไตรมาส 2 ปี 2560 มีจาํ นวนสาขา 333 สาขา ดังนี้
- บิวตี้ บุฟเฟ่ ต์(Beauty Buffet) มีจาํ นวนสาขา 249 สาขา
- บิวตี้ คอทเทจ(Beauty Cottage) มีจาํ นวนสาขา 71 สาขา
- บิวตี้ มาร์เก็ต(Beauty Market) มีจาํ นวนสาขา 13 สาขา
1.2 สาขาในต่างประเทศ ณ ไตรมาส 2 ปี 2560 มีจาํ นวนสาขา 41 สาขา ดังนี้
-

ประเทศกัมพูชา มีจาํ นวน 7 สาขา (บิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 6 สาขาและบิวตี้ คอทเทจ 1 สาขา)
ประเทศลาว นครหลวงเวียงจัน มีจาํ นวน 2 สาขา (บิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 1 สาขาและบิวตี้ คอทเทจ 1 สาขา)
ประเทศพม่า เมืองย่างกุง้ มีจาํ นวน 2 สาขา (บิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 1 สาขาและบิวตี้ คอทเทจ 1 สาขา)
ประเทศเวียดนาม มีจาํ นวน 29 สาขา (บิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 29 สาขา)
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ มีจาํ นวน 1 สาขา (บิวตี้ บุฟเฟ่ ต์ 1 สาขา)

2.

การขยายช่ องทางการจัดจําหน่ ายทีส่ ิ นค้ าคอนซูเมอร์
2.1 จําหน่ายผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ คอนวีเนียนสโตร์ ชั้นนํารวม 23 แห่ง 532 จุดจําหน่าย เช่น บิ๊กซี
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จํานวน 125 สาขา ,เทสโก้ โลตัส จํานวน 172 สาขา, ท๊อป ซุปเปอร์มาร์เก็ต จํานวน 125 สาขา ,คิง พาว
เวอร์ 7 สาขา ฯลฯ
2.2 จําหน่ายผ่านช่องทาง Traditional Trade มีการจําหน่ายใน Traditional Trade จํานวน 400 แห่ง สิ นค้าจํานวน 33 SKUs
2.3 ช่องทางแค็ตตาล็อก จํานวน 4 เล่ม คือ Friday Catalog, Catalog By TV Direct , D-Catalog และ 24 Shopping ของเซเว่น
อีเลฟเวน มีสินค้าวางจําหน่ายจํานวน 1,330 สาขา และมีสินค้าวางจําหน่าย 17 SKUs
2.4 ช่องทาง E-commerce จํานวน 23 แห่ง โดยแบ่งเป็ นเวปไซด์ภายนอก Third party 22 แห่ง และภายในคือ Beautyplaza คือ
Website ,Facebook ,Line , Wechat,Alibabaza, Craza และ Amazon

3.

การออกงานแสดงสิ นค้ า
บริ ษทั ได้ร่วมงานออกงานหลายงาน ดังนี้
3.1 Asean Beauty 2017 ณ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2560
3.2 Beauty World Dubai 2017 ณ ประเทศ ดูไบ ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2560

4.

การออกงานพบปะนักลงทุนไทยและต่ างประเทศ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้เดิ นทางไป Road Show ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ขอ้ มูลและความเชื่ อมัน่ กับกองทุนและนักลงทุน
ดังนี้
4.1 งาน พบลูกค้าสถาบัน บลจ.กสิ กรไทย วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ อาคารธนาคารกสิ กรไทย โดย นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ นายสุ รพล เพชรกลึง ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน
4.2 งาน CEO’s Day ของ หลัก ทรั พ ย์ภ ัท ร วัน ที่ 3 มี น าคม 2560 ที่ The St. Regis Bangkok โดย นายแพทย์สุ วิ น ไกรภู เบศ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ คุณศิริการย์ พัฑฒิวรี ะนนท์ ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
4.3 งานบริ ษ ัท จดทะเบี ย นพบผูล้ งทุ น (Opportunity Day) วัน ที่ 14 มี น าคม 2560 ที่ ตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย โดย
นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร นายสุ รพล เพชรกลึ ง ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน และนางสาวศิริการย์
พัฑฒิวรี ะนนท์ ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
4.4 งาน Road to the Star จัดโดย KTB Wealth Management วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต โดย นายสุ
วิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
4.5 Road show ที่ สิ งค์โปร์ วันที่ 1-2 มีนาคม 2559 โดยมีชื่องาน “Asian Roadshow 2017 ” ร่ วมกับหลักทรัพย์ภทั ร จํากัด โดย
นายสุ รพล เพชรกลึง ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน และนางสาวศิริการย์ พัฑฒิวรี ะนนท์ ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
4.6 Road show ที่ เกาหลี วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 โดยมีชื่องาน “Set Korea Roadshow 2017 ” ร่ วมกับหลักทรัพย์เคทีบี โดย
นายสุ รพล เพชรกลึง ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน และนางสาวศิริการย์ พัฑฒิวรี ะนนท์ ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
4.7 Road show ที่ ยุโรป วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2560 โดยมีชื่องาน “Europe Roadshow 2017 ” ร่ วมกับหลักทรัพย์ฟิลลิป โดย
นางสาวศิริการย์ พัฑฒิวรี ะนนท์ ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
4.8 Road show ที่ สิ งค์โปร์ วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 โดยมีชื่องาน “Thai Corporate Day 2017 ” ร่ วมกับหลักทรัพย์บวั หลวง
โดยนายสุ รพล เพชรกลึง ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน และนางสาวศิริการย์ พัฑฒิวรี ะนนท์ ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน)
--------------------------------------------(นายสุ รพล เพชรกลึง)
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน

