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BEAUTY สวยได้ อีก โชว์ ผลงานปี 2560 รายได้ -กาไรทุบสถิติสูงสุดในรอบ 5 ปี ตัง้ แต่ เข้ า
ตลาดหลักทรั พย์ กวาดรายได้ 3,735.37 ล้ านบาท โต 45.98 % กาไรสุทธิ 1,229.32 ล้ านบาท โต
87.39 % กาไรไตรมาส 4 โตกระฉูด 129.62 % พร้ อมจ่ ายปั นผลงาม 0.408 บาท/หุ้น คิดเป็ น 99.70%
ของกาไรสุทธิ ทุ่มงบลงทุน 120 ล้ านบาท ขยายสาขาและเพิ่มช่ องทางการจัดจาหน่ ายทุกรู ปแบบ
พร้ อมพัฒนาระบบ Business Intelligent เพิ่มศักยภาพปั๊ มยอดขาย รองรับการเติบโต
นายแพทย์ สุวิ น ไกรภูเ บศ ประธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท บิวตี ้ คอมมูนิ ตี ้ จ ากัด

(มหาชน)

(BEAUTY) ผู้ดาเนินธุรกิจ จาหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางและบารุ งผิว เปิ ดเผยถึงผลประกอบการ
ปี 2560 ว่า บริ ษัทมีผลประกอบการที่โดดเด่นและเป็ นการทาสถิติผลประกอบการเติบโตสูงสุด ในรอบ 5 ปี
ตังแต่
้ เข้ าตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 3,735.37 ล้ านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนที่มีรายได้ รวมอยูท่ ี่ 2,558.84 ล้ านบาท จานวน 1,176.53 ล้ านบาท หรื อปรับตัวเพิ่มขึ ้น 45.98 % และมี
กาไรสุทธิ 1,229.32 ล้ านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนที่มีกาไรสุทธิ 656 ล้ านบาท จานวน 573.31 ล้ าน
บาท หรื อปรับตัวเพิ่มขึ ้น 87.39%
ขณะที่ผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2560 บริ ษัทมีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 1,095.91 ล้ านบาท ปรับตัว
เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มีรายได้ รวม 701.81 ล้ านบาท จานวน 394.09 ล้ านบาท หรื อ ปรับตัว
เพิ่มขึ ้น 56.15% และมีกาไรสุทธิ 408.29 ล้ านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มีกาไรสุทธิ
177.81 ล้ านบาท จานวน 230.48 ล้ านบาท หรื อปรับตัวเพิ่มขึ ้น 129.62%
สาหรับผลประกอบการของ BEAUTY มีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ ้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของแบรนด์
ต่างๆได้ รับความนิยมในกลุ่มลูกค้ าทัว่ ประเทศและลูกค้ าชาวต่างชาติ ส่งผลให้ ยอดจาหน่ายในทุกช่องทาง
ปรับตัวเพิ่มขึ ้น โดยปี 2560 มีอตั ราการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (Same Store Sale Growth ) ถึง
20.52 % อีกทังมี
้ การขยายสาขาครอบคลุมกลุม่ ลูกค้ าทังในและต่
้
างประเทศ
โดย ณ สิ ้นปี 2560 มีสาขาในประเทศทังหมด
้
345 สาขา และสาขาในต่างประเทศที่เป็ น Indepent
shop จานวน 16 สาขา , Counter Sales จานวน 10 จุดจาหน่าย และ Shop in shop จานวน 131 จุด
จาหน่าย อีกทังมี
้ การขยายช่องทางการจาหน่ายอื่นๆเพิ่มเติม ซึง่ ได้ รับการตอบรับจากลูกค้ าเป็ นอย่างดี
นพ.สุวิน กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิจ่ายปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้นในสัดส่วน 99.70%
ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย จากนโยบายปั นผลไม่ต่ากว่า 50% หรื อ คิดเป็ นเงินปั นผล
ที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.258 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 775.25 ล้ านบาท จากที่ได้ มีการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลไปแล้ ว 0.15 บาท/หุ้น หรื อคิดเป็ น 95.26% ของกาไรสุทธิ โดยจ่ายปั นผลเป็ นเงินสด คิดเป็ นเงิน
ปั นผลทังสิ
้ ้น 450.41 ล้ านบาท ส่งผลทาให้ ในปี 2560 บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลรวมทังสิ
้ ้น 0.408 บาทต่อหุ้น คิด

เป็ นจานวนเงิน 1,225.66 ล้ านบาท หรื อ 99.70% ของกาไรสุทธิ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล
ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (เข้ าขออนุมตั ิจาก
ประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 25 เมษายน 2561 )
ส่วนแนวโน้ มการเติบโตปี นี ้ บริษัทตังเป
้ ้ ารายได้ ไม่ต่ากว่า 4,290 ล้ านบาท หรื อเติบโตไม่ต่ากว่า 20%
รักษาอัตรากาไรสุทธิไม่ต่ากว่า 20% ขณะที่งบลงทุนอยูท่ ี่ 120 ล้ านบาท แบ่งเป็ น ลงทุนเปิ ดสาขาใหม่จานวน
80 ล้ านบาท และนาไปใช้ ปรับปรุงโครงสร้ างพื ้นฐานและ Business Intelligence (BI) จานวน 40 ล้ านบาท
เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้ านการขายและลูกค้ าทุกช่องทาง ให้ ผ้ บู ริ หารสามารถใช้ ข้อมูลในเชิงลึกในการ
มอนิเตอร์ และจัดกลยุทธ์การทาการตลาด การขาย และ CRM ให้ เกิดความได้ เปรี ยบสูงสุดในการดาเนินธุรกิจ
เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้ างยอดขาย รองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต
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