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14 ส.ค. 2561
BEAUTY ยังสวย!! เผยผลประกอบการครึ่งปี แรก 2561 กวาดรายได้ 1,762.46 ล้ านบาท โต 11.91%
กาไรสุทธิ 538.77 ล้ านบาท โต 13.94% อัตรากาไรสุทธิ 30.57% ขณะที่งบ Q2/61 ลดลงเล็กน้ อย ประกาศ
จ่ ายปั นผลระหว่ างกาล 0.162 บาท/หุ้น ครึ่ งปี หลัง รุ กหนั กขยายช่ องทางจ าหน่ ายทุกรู ปแบบทัง้ ในและ
ต่ างประเทศ ปั๊ มยอดขาย รับไฮซีซ่ ันของธุรกิจ มั่นใจผลประกอบการทัง้ ปี เติบโตตามเป้า
นายแพทย์สวุ ิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท บิวตี ้ คอมมูนิตี ้ จากัด (มหาชน) (BEAUTY) ผู้
ดาเนินธุรกิจจาหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางและบารุงผิว เปิ ดเผยถึง ผลประกอบการครึ่ งปี แรก 2561 ว่า บริ ษัท
มีรายได้ รวม 1,762.46 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มีรายได้ รวม 1,574.91 ล้ านบาท จานวน
187.55 ล้ านบาท หรื อรายได้ เพิ่มขึน้ 11.91 % และมีกาไรสุทธิ 538.77 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนที่มีกาไรสุทธิ 472.84 ล้ านบาท จานวน 65.93 ล้ านบาท หรื อกาไรเพิ่มขึ ้น 13.94%
ผลประกอบการงวดไตรมาส 2 มีรายได้ รวม 857.52 ล้ านบาท ลดลง 3.36 % จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มี
รายได้ รวม 887.38 ล้ านบาท และมีกาไรสุทธิ 256.35 ล้ านบาท ลดลง 6.16 % จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มีกาไร
สุทธิ 273.18 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ผลประกอบการครึ่งปี แรกยังคงเติบโตต่อเนื่อง จากการที่ผลิตภัณฑ์ของทุกแบรนด์ได้ รับความนิยมจาก
กลุ่มลูกค้ าทัง้ คนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีการขยายช่องทางการจัดจาหน่ายทังในและต่
้
างประเทศครบทุก
ช่องทาง พร้ อ มทังมี
้ การพัฒนาสินค้ าใหม่ๆให้ ครอบคลุมต่อความต้ องการของกลุม่ ลูกค้ า จึงส่งผลให้ ยอดจาหน่าย
ปรับตัวเพิ่มขึ ้น
อย่างไรก็ ตามผลประกอบการ Q2/61 ชะลอตัวเล็กน้ อยจากปี ก่อน เนื่องจากได้ รับผลกระทบระยะสันจาก
้
กรณีตลาดเกิดความไม่เชื่อมัน่ ต่อกระแสข่าวผลิตภัณฑ์ อาหารเสริ มและเครื่ องสาอางของบริ ษัทอื่นไม่ผ่านมาตรฐาน
อย. ส่งผลกระทบให้ ฐานลูกค้ ารายย่อยระมัดระวังการซื ้อมากขึ ้นแต่ในระยะยาวถือว่าเป็ นผลดี ต่อบริ ษัทเพราะสินค้ า
ของบริ ษัทผลิตถูกต้ องมีเลขที่จดแจ้ งที่ได้ รับการรับรองจาก อย. ทุกรายการ อีกทังกระแสข่
้
าวเรื่ อง อย. ปราบปราม
สินค้ าไม่ได้ มาตรฐานของบริ ษัทอื่นยังกระทบต่อการส่งออกสินค้ า ทุกประเภทไปประเทศจีนล่าช้ าทาให้ ลกู ค้ าขายส่ง
ของบริ ษัทต้ องใช้ ระยะเวลาในการนาสินค้ าออกมากกว่าเดิม ประกอบกับสินค้ าบางรายการของ Beauty Cottage มี
กระแสความนิยมลดลง ซึง่ บริ ษัทได้ ปรับกลยุทธ์ ออกสินค้ าใหม่เพื่อสร้ างยอดขายทดแทนสินค้ าเดิม
“บริ ษัทยังรักษาความสามารถทากาไรได้ ในเกณฑ์ดี โดยครึ่ งปี แรกที่ผ่านมามีอัตรากาไรสุทธิ อยู่ที่ 30.57%
อัตรากาไรขันต้
้ น 66.68% และไตรมาส 2/61 มีอัตรากาไรสุทธิ 29.89% อัตรากาไรขันต้
้ น 65.61% ทังนี
้ ้เนื่องจาก
บริ ษัทมีการบริ หารจัดการต้ นทุนอย่างมีประสิทธิ ภาพและมีช่องทางการตลาด ช่องทางการจาหน่ายที่เข้ าถึงผู้บริ โภค
ทังในประเทศและต่
้
างประเทศได้ อย่างหลากหลาย”นพ.สุวิน กล่าว
นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท มีมติอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานงวด
6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.61 แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา 0.162 บาทต่อหุ้น หรื อคิดเป็ น 90.01 %ของกาไรสุทธิ โดยจ่ายเงิน

ปั นผลเป็ นเงินสดรวมทังสิ
้ ้น 484.95 ล้ านบาท โดยจะทาการกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ รับปั นผล(Record Date)
ในวันที่ 28 ส.ค. 61 และกาหนดจ่ายปั นผลในวันที่ 7 ก.ย. 61
สาหรั บกลยุทธ์ และแผนการดาเนินงานในช่วงครึ่ งปี หลัง ตลาดในประเทศจะโฟกัสการขยายสาขาของทุก
Shop Brand โดยเน้ นการขยายสาขาในทาเลที่มีศกั ยภาพในหัวเมืองท่องเที่ยว และกรุงเทพฯ รวมทังพั
้ ฒนาสินค้ าและ
ขยายช่องทางจาหน่ายเข้ าสูต่ ลาดคอนซูเมอร์ ที่เป็ น Mass Market ซึ่งจะเข้ าถึงกลุม่ ผู้บริ โภคได้ อย่างหลากหลายโดย
ใช้ กลยุทธ์ O2O (Online to Offline)
ขณะเดียวกันจะมีการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงต้ นเดือน ก.ค.ที่ผ่านมาได้ มีการเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ “Beauty Cottage Luxury Series” ที่เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อ กระตุ้นยอดขาย โดยมีผ้ ใู ห้ ความสนใจเข้ า
ร่ วมงานอย่างมากมายทังดารา
้
เซเลบริ ตี ้ บิวตี ้บล็อกเกอร์ และสื่อมวลชน มีกระแสตอบรับที่ดีเป็ นอย่างมาก และมี
แผนจะออกสินค้ าใหม่ในช่วงครึ่งปี หลังอย่างต่อเนื่อง
ส่วนตลาดต่างประเทศในช่วงไตรมาส 3 บริ ษัทจะจัดการประชุมร่ วมกับตัวแทนจาหน่ายทัง้ 11 ประเทศ เพื่อ
กาหนดกลยุทธ์ การตลาด รู ปแบบการจัดจาหน่ายอย่างมีประสิทธิ ภาพ ผลักดันยอดขายให้ มีการเติบโต ในส่วนของ
การขยายช่อ งทางการจัด จ าหน่ายในรู ปแบบใหม่ Cross border E-commerce หรื อ การซื ้อขายออนไลน์ ผ่า น
แพลตฟอร์ มอี คอมเมิ ร์ซ ในประเทศจี น ขณะนี ้ได้ เซ็ นต์ สญ
ั ญากับตัวแทนจาหน่าย จานวน 3 ราย เพื่อ ดาเนินการ
จาหน่ายใน 5 แพลตฟอร์ มประกอบด้ วย TMALL KAOLA VIP YUNJI และ JDเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยบริ ษัทเชื่อมั่นว่า
จากกลยุทธ์ การดาเนินงานดังกล่าวจะส่งให้ ผลประกอบการเติบโตได้ ดีในครึ่ งปี หลังและรายได้ รวมปี นี ้เติบโตตาม
เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ รายได้ มากกว่า 4,290 ล้ านบาท รักษาอัตรากาไรสุทธิ มากกว่า 20%
“ภาพรวมธุรกิจค้ าปลีกเครื่ องสาอางในครึ่งปี หลังยังสามารถเติบโตได้ ดี เนื่องจากกาลังซื ้อของกลุม่ ผู้บริ โภคยัง
มีอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเป็ นช่วงไฮซีซนั่ ของธุรกิจ และสินค้ าของ BEAUTY ทุกแบรนด์ยงั คงได้ รับการตอบรับที่
ดีจากกลุม่ ผู้บริ โภคทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ตลอดจนนักท่องเที่ยว”นายแพทย์สวุ ิน กล่าว
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