ข่ าวประชาสัมพันธ์
11 ส.ค. 2560
BEAUTY สวยเลอค่ า!! ทุบสถิตใิ หม่ โชว์ ผลประกอบการไตรมาส 2 กาไรพุ่ง 96.9%ที่ 273.18
ล้ านบาท กวาดรายได้ 887.38 ล้ านบาท โต 50.9 % ประกาศจ่ ายปั นผลระหว่ างกาล 0.15 บาท/หุ้น
หรื อ 95.26% ของก าไรสุ ทธิ เผยครึ่ งปี หลั ง ขยายช่ องทางการจั ดจ าหน่ า ยทุก รู ป แบบทัง้ ในและ
ต่ างประเทศ ดันผลประกอบการทัง้ ปี ทานิวไฮต่ อเนื่อง
นายแพทย์ สุวิ น ไกรภูเ บศ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท บิวตี ้ คอมมูนิ ตี ้ จ ากัด (มหาชน)
(BEAUTY) ผู้ดาเนินธุรกิจจาหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์เครื่ อ งสาอางและบารุงผิว เปิ ดเผยถึงผลประกอบการงวด
ไตรมาส 2/2560 ว่า บริ ษัทมีรายได้ รวม 887.38 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 299.15 ล้ านบาท หรื อ 50.9% จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อนที่มีรายได้ รวม 588.23 ล้ านบาท และมีกาไรสุทธิ 273.18 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 134.46 ล้ าน
บาท หรื อ 96.9% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มีกาไรสุทธิ 138.72 ล้ านบาท
สาหรับผลประกอบการงวดครึ่งปี แรกบริ ษัทมีรายได้ รวม 1,574.91 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 456.78 ล้ าน
บาท หรื อ 40.9% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มีรายได้ อยู่ที่ 1,118.13 ล้ านบาท และมีกาไรสุทธิ 472.84
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 204.89 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 76.5% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มีกาไรสุทธิ 267.95
ล้ านบาท
โดยผลประกอบการของบริ ษัทปรับตัวดีขึ ้น เนื่องจากอัตราการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม
(SSS) ที่มีอยู่ การขยายช่องทางการจาหน่ายทุกรู ปแบบ ทังเพิ
้ ่มสาขาในประเทศและต่างประเทศ ช่องทาง
จาหน่ายผ่าน Modern Trade ร้ านสะดวกซื ้อ 7-11 และช่องทางออนไลน์ อี-คอมเมิร์ซ
นอกจากนี ท้ ี่ ประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติอนุมัติให้ จ่ายเงิ นปั น ผลระหว่า งกาลจากผลการ
ดาเนินงานงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.60 แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น หรื อคิดเป็ น 95.26%
ของกาไรสุทธิ โดยการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดรวมทังสิ
้ ้น 450.41 ล้ านบาท โดยจะทาการกาหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิรับปั นผล(Record Date)ในวันที่ 21 ส.ค. 60 และกาหนดจ่ายปั นผลในวันที่ 8 ก.ย. 60
สาหรับแนวโน้ มตลาดเครื่ องสาอางในช่วงครึ่งปี หลัง เชื่อว่ายังสามารถเติบโตได้ ดี เนื่องจากกาลังซื ้อ
ของกลุ่มผู้บริ โภคยังมี อยู่อย่างต่อเนื่อง และสินค้ าของ BEAUTY ทุกแบรนด์ได้ รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่ม
ผู้บริ โภคมากขึ ้น ซึ่งบริ ษัทมีแผนจะขยายสาขาของทุก Shop Brand โดยตลาดในประเทศมีจานวนสาขา
ทังสิ
้ ้น 333 สาขา โดยแบ่งเป็ น BEAUTY BUFFET 251 สาขา BEAUTY COTTAGE 71 สาขา BEAUTY
MARKET 11 สาขา โดยเน้ นการขยายสาขาออกไปตามต่างจังหวัดและหัวเมืองท่องเที่ยว และการขยายช่อง
ทางการขายอื่ นๆ เพื่อรองรั บกาลังซื อ้ จากกลุ่มลูกค้ านักท่องเที่ยวทัง้ จี นและประเทศอื่นๆ ซึ่ง คาดว่าจะมี
ปริมาณเพิ่มมากขึ ้น

สาหรับตลาดต่างประเทศขณะนี ้ตัวแทนจาหน่ายของบริ ษัทในกลุ่มประเทศ CLMV มีนโยบาย relocate พื ้นที่
เพื่อให้ ได้ ทาเลที่มี potential ทาให้ จานวนสาขาที่เป็ น Independent shop ขณะนี ้มีทงั ้ สิ ้น 16 สาขาใน
ประเทศเวียดนาม และมีแผนเพิ่มตัวแทนจาหน่ายในรูปแบบของ non-exclusive distributor ใน 3 ประเทศ
คือ พม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งขณะนี ป้ ระเทศพม่าได้ แต่งตังตั
้ วแทนจาหน่ายเรี ยบร้ อยแล้ ว ส่วนในประเทศ
ลาวและกัมพูชาอยู่ในระหว่างการพิจารณาของบริ ษัทซึ่งคาดว่าจะแล้ วเสร็ จภายในไตรมาส 1 ปี 2018 ส่วน
ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์มี 1 สาขาซึ่งเปิ ดสาขาแรกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา และในครึ่งปี หลัง 2017 จะมีการ
ขยายสาขาในประเทศฟิ ลิปปิ นส์เพิ่มอีก 5 สาขา ในส่วนของรู ปแบบ Shop in shop มี 3 ประเทศ จานวน
ทังสิ
้ ้น 131 สาขาคืออินโดนีเซีย จานวน19 สาขาฮ่องกง 93 สาขาไต้ หวัน 19 สาขา ซึ่งก็ได้ รับการตอบรับจาก
ลูกค้ าเป็ นอย่างดี
“บริ ษัทตังเป
้ ้ าหมายรายได้ ปีนี ้เติบโตไม่น้อยกว่า 20% มีรายได้ รวมอยู่ที่ประมาณ 3,100 ล้ านบาท
และรักษาอัตรากาไรสุทธิอยู่ที่ระดับไม่ต่ากว่า 20% ซึ่งเราค่อนข้ างเชื่อมัน่ ว่าจากกลยุทธ์การดาเนินงานของ
บริษัท จะส่งให้ ผลประกอบการทังปี
้ เติบโตอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่วางไว้ ”นายแพทย์สวุ ิน กล่าว
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