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BEAUTY เปิ ดแผนปี 60 มั่นใจธุรกิจเครื่ องสาอางขยายตัวทัง้ ในและต่ างประเทศ ตัง้ เป้า
รายได้ ปีนีท้ ะลุ 3,100 ล้ านบาท เติบโตไม่ ต่ากว่ า 20% รักษาอัตรากาไรสุทธิไม่ น้อยกว่ า 20% เตรี ยม
งบลงทุน 160 ล้ านบาท เปิ ดสาขาและพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาระบบซอฟต์ แวร์ และ
ฮาร์ ดแวร์ ลุยเปิ ดสาขาเพิ่มทัง้ ใน-ต่ างประเทศ
นายแพทย์ สุวิ น ไกรภูเ บศ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท บิวตี ้ คอมมูนิ ตี ้ จ ากั ด (มหาชน)
(BEAUTY) ผู้ดาเนินธุรกิจจาหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางและบารุ งผิว เปิ ดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจ
เครื่ องสาอางปี นีย้ งั มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้บริ โภคในยุคปั จจุบนั ในทุกๆ ช่วงวัย ต่างให้ ความ
ใส่ใ จเกี่ ย วกับ สุข ภาพ ความงามและผิ ว พรรณมากขึน้ รวมทัง้ การที่ ป ระเทศไทยได้ รั บ ความนิ ย มจาก
นักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยว และการที่มีการเปิ ด AEC ทังหมดนี
้
้ส่งผลให้ ความต้ องการ
ผลิตภัณฑ์ด้านความงามที่หลากหลายมีเพิ่มขึ ้นตาม
ทังนี
้ ้จากการขยายตัวดังกล่าว บริ ษัทวางเป้าหมายที่จะเติบโตตามอุตสาหกรรม โดยตังเป
้ ้ ารายได้
ปี 60 ไม่ต่ากว่า 3,100 ล้ านบาท หรื อเติบโตไม่ต่ากว่า 20% รักษาอัตรากาไรสุทธิไม่น้อยกว่า 20% ขณะที่งบ
ลงทุนอยู่ที่ 160 ล้ านบาท แบ่งเป็ น ลงทุนเปิ ดสาขาใหม่จานวน 110 ล้ านบาท และนาไปใช้ ในโครงสร้ าง
พื ้นฐานจานวน 50 ล้ านบาท เพื่อนาไปพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ และฮาร์ ดแวร์ ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การสร้ างยอดขาย และปรับปรุงอาคารสานักงานแห่งเดิมและแห่งใหม่ให้ เป็ น Happy work place เพื่อรอง
รับการเติบโตของบริษัทในอนาคต
สาหรับปี 60 นี ้บริ ษัทเน้ นเป็ นปี ของการลงทุนและพัฒนาในทุกส่วนที่เป็ น Key Driver ขององค์กร
เพื่อให้ เกิดการเติบโตที่ยงั่ ยืน โดยจะมีการพัฒนาบุคลากรทังในส่
้ วนของสานักงานและหน้ าร้ านให้ มีความรู้
ความสามารถในงานเพิ่มมากขึ ้นและเติมเต็มบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโต, การลงทุนและพัฒนาเครื่ องมือ
สาหรับการนา data และ Information มาใช้ เพื่อให้ เกิดความได้ เปรี ยบสูงสุดในการดาเนินธุรกิจ มีนโยบายที่
จะให้ ลกู ค้ ามีส่วนร่วมในการขายมากขึ ้น เพื่อ ช่วยสร้ างยอดขายและทาให้ เกิด Brand Loyalty ไปพร้ อมกัน ,
แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เน้ น Innovation และตามเทรนด์แฟชัน่ ไลฟ์สไตล์ของลูกค้ าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว นอกจากนี ้บริษัทยังมีแผนขยายสาขาทังในและต่
้
างประเทศ แบ่งเป็ นในประเทศ เพิ่มสาขา BEAUTY
BUFFET 30 สาขา BEAUTY COTTAGE 15 สาขา และ BEAUTY MARKET 5 สาขา จากปั จจุบนั ที่มีสาขา
รวม 332 สาขา (จานวนรวมสาขา ณ สิ ้นปี 2559)
ขณะที่ตลาดต่างประเทศมีนโยบายการขยายตัวเชิงรุกมากขึ ้น เพิ่มบุคลากรในฝ่ ายต่างประเทศและ
จะมีการออกงานแสดงสินค้ าในต่างประเทศมากขึ ้น ส่วนแผนขยายสาขาที่เป็ น Independent shop จานวน

14 สาขา กระจายอยู่ในกลุ่มประเทศ CLMV คือ กัมพูชา 2 สาขา ลาว 1 สาขา พม่า 1 สาขา และเวียดนาม
10 สาขา จากปั จจุบนั 40 สาขา สาหรับรูปแบบ Shop in Shop ปั จจุบนั มีตวั แทนจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
3
ประเทศ อินโดนีเซีย 19 สาขา ฮ่องกง 100 สาขา ไต้ หวัน 19 สาขา
ส่วนการขยายช่องทางจาหน่ายอื่นๆ บริ ษัทจะมุ่งเน้ นการขยายผ่าน Modern Trade ร้ านสะดวกซื ้อ
และอีคอมเมิร์ซเต็มรูปแบบ ปี นี ้บริ ษัทจึงวางเป้าหมายที่จะรุกตลาดออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะเป็ น
อีกหนึง่ ช่องทางที่จะช่วยผลักดันให้ บริษัทมีรายได้ เติบโตก้ าวกระโดด
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