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BEAUTY ยังไงก็สวย โชว์ งบ Q1/60 ทานิวไฮกวาดรายได้ 687.53 ล้ านบาท โต 29.7% กาไร
สุทธิ 199.65 ล้ านบาท โตกว่ า 54.5% เผยยอดขายเติบโตทุกช่ องทาง สวนกระแสเศรษฐกิจชะลอตัว
มั่นใจไตรมาส 2 ธุรกิจดีต่อเนื่อง เดินหน้ าขยายสาขาทัง้ ในและต่ างประเทศ กระจายสินค้ าเพิ่มใน
คิงส์ พาวเวอร์ 7 สาขา และ เซเว่ น-อีเลฟเว่ น (7-11) 1,100 สาขา พร้ อมลุยช่ องทางออนไลน์ ดันยอด
อีคอมเมิร์ซโต 60%
นายแพทย์ สุวิ น ไกรภู เ บศ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท บิ ว ตี ้ คอมมูนิ ตี ้ จ ากัด (มหาชน)
(BEAUTY) ผู้ดาเนินธุรกิจจาหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางและบารุ งผิว เปิ ดเผยถึงผลประกอบการ
ไตรมาส 1 ปี 2560 ว่า บริ ษัทมี ผลประกอบการที่โดดเด่นและยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้ รวม
ทังสิ
้ น้ 687.53 ล้ านบาท ปรับตัวเพิ่มขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มีรายได้ รวมอยู่ที่ 529.91 ล้ านบาท
จานวน 157.62 ล้ านบาท หรื อปรับตัวเพิ่มขึ ้น 29.7% และมีกาไรสุทธิ 199.65 ล้ านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มีกาไรสุทธิ 129.22 ล้ านบาท จานวน 70.43 ล้ านบาท หรื อปรับตัวเพิ่มขึ ้น 54.5%
และมีอตั ราการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิมที่มีอยู่ (Same Store Sale Growth ) เป็ นบวกถึง 14.38%
โดยผลประกอบการปรับตัวเพิ่มขึ ้นเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของทุกแบรนด์ได้ รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้ า
ทังคนไทยและนั
้
กท่องเที่ยวต่างชาติเป็ นอย่างมาก ประกอบกับบริ ษัทได้ มีการขยายช่องทางการจัดจาหน่าย
ทังในและต่
้
างประเทศครบทุกช่องทาง พร้ อมทังมี
้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้ ครอบคลุมต่อความต้ องการ
ของกลุม่ ลูกค้ า จึงส่งผลให้ ยอดจาหน่ายปรับตัวเพิ่มขึ ้น
“แนวโน้ ม ตลาดเครื่ อ งส าอางในไตรมาส 2 ยัง คงเติบ โตต่อ เนื่ อ ง ไม่ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิ จ และกาลัง ซื อ้ ที่ ล ดลง เนื่องจากเป็ นกลุ่ม สินค้ าที่ มี ความต้ องการซื อ้ ใช้ และซื อ้ ซ า้ อย่างต่อเนื่ อง
โดยคาดว่าปี นี ้ตลาดเครื่ องสาอางจะเติบโตไม่ต่ากว่า 9 % เชื่อว่าทิศทางธุรกิจในไตรมาส 2/60 จะเติบโตใน
เกณฑ์ที่ดี จากกลยุทธ์ของบริษัทที่จะขยายช่องทางการจาหน่ายทุกรูปแบบ”นายแพทย์สวุ ิน กล่าว
ทังนี
้ ้ตลาดในประเทศมีแผนการขยายสาขา BEAUTY BUFFET 30 สาขา BEAUTY COTTAGE 15
สาขา BEAUTY MARKET 5 สาขา จากปั จจุบนั มีจานวนสาขาในประเทศรวม 332 สาขา ขณะที่ช่องทาง
จาหน่ายผ่านโมเดิร์นเทรด มีสินค้ าวางจาหน่ายผ่าน KING POWER จานวน 7 สาขา จากสาขาของ KING
POWER 9 สาขา และวางจาหน่ายร้ านสะดวกซื ้อ เซเว่น-อีเลฟเว่น (7-11) จานวน 1,100 สาขา ซึ่ง ได้ รับ
กระแสตอบรับที่ดีเป็ นอย่างมาก
สาหรับตลาดต่างประเทศปี นี ม้ ีแผนขยายสาขา Independent shop จานวน 22 สาขา ในกลุ่ม
ประเทศ CLMV 14 สาขา ประกอบด้ วย กัมพูชา 2 สาขา ลาว 1 สาขา พม่า 1 สาขา เวียดนาม 10 สาขา และ

ในฟิ ลิปปิ นส์ 8 สาขา ซึง่ ล่าสุดได้ เปิ ดสาขาแรกที่ศนู ย์การค้ าอายาลา มอลล์ เดอะ เธอร์ ตี ้ท์ กรุงมะนิลาอย่าง
เป็ นทางการแล้ ว เมื่อเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ ณ สิ ้นปี 2560 บริ ษัทจะมี Independent Shop
รวมทัง้ สิน้ 62 สาขา โดยแบ่งเป็ น กัมพูช า 9 สาขา ลาว 3 สาขา พม่า 3 สาขา เวี ยดนาม 39 สาขาและ
ฟิ ลิปปิ นส์ 8 สาขา ขณะที่รูปแบบ Shop in Shop มีการเซ็นสัญญาตัวแทนจาหน่ายแล้ ว ทังหมด3
้
ประเทศ
จานวนรวม 138 สาขา คือ อินโดนีเซีย จานวน 19 สาขา ฮ่องกง 100 สาขา ไต้ หวัน 19 สาขา นอกจากนี ้
บริ ษัทจะรุกตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ และอี-คอมเมิร์ซ beautyplazaonline.com อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
ผู้บริ โภคมีการใช้ สื่อในกลุ่มนี ้เพิ่มขึ ้นเป็ นอย่างมาก ช่องทางดังกล่าวจึงเข้ าถึงลูกค้ าได้ หลากหลายกลุ่ม โดย
ตังเป
้ ้ าหมายสร้ างการเติบโตของรายได้ ในส่วนนี ้อยูท่ ี่ 60% คิดเป็ นสัดส่วนรายได้ 4 % จากสัดส่วนรายได้ รวม
ทังหมด
้
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