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BEAUTY ยังสวย เผยผลประกอบการงวด 9 เดือน รายได้ รวม 2,844.12 ล้ านบาท โต 7.8 %
กาไรสุทธิ 867.75 ล้ านบาท โต 5.7 % จากปี ที่แล้ ว และQ3/61 รายได้ รวม 1,081.65 ล้ านบาท โต
26.1% กาไรสุทธิ 328.99 ล้ านบาท โต 28.3% จากไตรมาส 2/61 มองโค้ งสุดท้ าย Q4/61 เติบโต
ต่ อ เนื่ อ ง รั บ อานิ ส งส์ ไฮซี ซ่ ั นธุ ร กิ จ เครื่ องส าอาง และการที่ รั ฐ ออกนโยบายกระตุ้ นยอด
นักท่ องเที่ยวจีน เดินหน้ าเพิ่มช่ องทางจาหน่ าย Cross Border E-Commerce เตรียมเข้ าจาหน่ ายเพิ่ม
4 แพลตฟอร์ ม ดันยอดขายต่ างประเทศ เจาะตลาดออนไลน์ จีน มั่นใจยอดขายทัง้ ปี เติบโตตามเป้า
นายแพทย์ สุวิน ไกรภูเ บศ ประธานเจ้ า หน้ าที่ บ ริ หาร บริ ษั ท บิว ตี ้ คอมมูนิ ตี ้ จ ากัด (มหาชน)
(BEAUTY) ผู้ดาเนินธุรกิ จจ าหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางและบารุ งผิวเปิ ดเผยว่า ผลประกอบการ
งวด 9 เดือน ปี 61 มีรายได้ รวม 2,844.12 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 204.66 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 7.8 % จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อนที่มีรายได้ 2,639.46 ล้ านบาท และมีกาไรสุทธิ 867.75 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 46.72 ล้ านบาท
หรื อเพิ่มขึ ้น 5.7 % จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มีกาไรสุทธิ 821.03 ล้ านบาท
ทังนี
้ ผ้ ลประกอบการงวด 9 เดือน ยังคงเติบโตต่อเนื่อ ง จากการที่ผลิตภัณฑ์ ได้ รับความนิยมจาก
ลูกค้ าทังคนไทยและต่
้
างชาติ มี การพัฒนาสินค้ า คอลเลคชั่นใหม่ออกจาหน่าย ประกอบกับบริ ษัทได้ มีการ
ขยายช่ อ งทางการจัด จ าหน่า ยทุก ช่อ งทาง จึง ส่งผลให้ ยอดจ าหน่ายปรั บตัว เพิ่ มขึ ้น โดยเฉพาะช่ อ งทาง
ต่างประเทศ ในส่วนของ Cross Border E-Commerce มียอดขายปรับตัวเพิ่มขึ ้น 150 % ขณะที่ยอดขายต่อ
สาขาเดิม (Same Store Sales Growth ) มีอตั ราการเติบโตลดลง 0.50 % เนื่องจากมียอดซื ้อจากกลุม่ ลูกค้ า
นักท่องเที่ยวลดลง
ขณะที่ผลประกอบการไตรมาส 3/2561 บริ ษัทมีรายได้ รวมอยู่ที่ 1,081.65 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 26.1%
เมื่ อ เทียบกับไตรมาส 2/61 และเพิ่มขึน้ 1.6% ใกล้ เคีย งกับ ช่วงเดี ยวกันของปี ก่อ นที่มีรายได้ รวมอยู่ที่
1,064.55 ล้ านบาท มี กาไรสุทธิ อยู่ที่ 328.99 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 28.3% เมื่อ เทียบกับ ไตรมาส 2/61 และ
ลดลงเล็กน้ อย 5.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อนที่มีกาไร 348.20 ล้ านบาท เนื่องจากได้ รับผลกระทบ
จากจานวนนักท่องเที่ยวจีนลดลง
สาหรับแนวโน้ มธุรกิจในช่วงไตรมาส 4 ปี นี ้ เชื่อว่าจะสามารถสร้ างการเติบโตต่อเนื่อง เนื่องจากเข้ าสู่
ช่วงไฮซีซนั ของธุรกิจ อีกทังยั
้ งได้ รับปั จจัยสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐในการกระตุ้นยอดนักท่องเที่ยวจีน ให้
กลับมาคึกคักในช่วงเดือน ธ.ค. 61 ซึ่งบริ ษัทจะเดินหน้ าทาการตลาดอย่างเต็มรู ปแบบ ทาการตลาดผ่าน
ช่อ งทางออนไลน์ เพื่ อเข้ า ถึงลูกค้ า ทัง้ ในและต่างประเทศ รวมถึ งขยายช่อ งทางด้ านสินค้ าคอนซู เมอร์ ใ น
ช่องทางโมเดริ นด์เทรด เพิ่มขึ ้น ออกโปรโมชัน่ ต่างๆจัดกิจกรรมกับลูกค้ าสมาชิก เพื่อกระตุ้นยอดขาย

นอกจากนี ้บริ ษัทยังมุ่งเน้ นการเร่งยอดขายในตลาดต่างประเทศให้ เติบโตสูงขึ ้น โดยใช้ ก ลยุทธ์ ขยาย
ช่อ งทางการจ าหน่ายทาง Cross-border e-commerce ซึ่งจะเตรี ย มเข้ าจ าหน่า ยเพิ่ ม 4 แพลตฟอร์ ม
ในไตรมาส 4/61 จากเดิมมี จ าหน่ายในช่อ งทางดังกล่าวอยู่แล้ ว 5 แพลตฟอร์ ม ประกอบด้ วย TMALL
KAOLA VIP YUNJI และ JD ปั จจุบนั บริ ษัทได้ รับการจดทะเบียน CFDA จานวน 4 รายการสินค้ าเรี ยบร้ อย
แล้ วเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการขยายตลาดในประเทศจีน โดยทังนี
้ ้มั่นใจว่ารายได้ รวมปี 2561 จะเติบโต
ตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
ปั จจุบนั บริ ษัทมีจานวนสาขาในประเทศทังสิ
้ ้น 347 สาขา แบ่งเป็ น BEAUTY BUFFET 264 สาขา
BEAUTY COTTAGE 76 สาขา BEAUTY MARKET 7 สาขา อีกทังยั
้ งมีจุดขาย ณ คิง พาวเวอร์ 8 สาขา 22
จุดจาหน่าย และวางจาหน่ายสินค้ าผ่านร้ าน 7-ELEVEN จานวน 650 สาขา
ส่วนตลาดต่างประเทศ ปั จจุบนั จานวนสาขาที่เป็ น Shop License มีทงสิ
ั ้ ้น 12 สาขา ส่วนสาขาที่
เป็ นรู ปแบบ Product distributor มีอยู่ใน 4 ประเทศ รวม 131 จุดจาหน่าย ประกอบด้ วย ฮ่องกง 95 จุด
จาหน่าย และเริ่ มมีการวางจาหน่ายในร้ าน SASA เต็มทุกสาขา อินโดนีเซีย 15 จุดจาหน่าย ไต้ หวัน 19 จุด
จาหน่าย และมาเลเซีย 2 จุดจาหน่าย ในรู ปแบบ Counter Sales จานวน 2 ประเทศ 13 จุดจาหน่าย
ประกอบด้ วยพม่า 8 จุดจาหน่าย และลาว 5 จุดจาหน่าย ซึง่ ทุกแห่งได้ รับการตอบรับจากลูกค้ าเป็ นอย่างดี
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