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BEAUTY โชว์ งบ Q1/61 ทานิวไฮกวาดรายได้ 904.94 ล้ านบาท โต 31.62% กาไรสุทธิ
282.41 ล้ านบาท โต 41.45% เผยยอดขายเติบโตทุกช่ องทาง มั่นใจไตรมาส 2 ธุรกิจดีต่อเนื่อง เปิ ด
ฉากรุ กหนัก Cross-Border E-commerce เจาะตลาดออนไลน์ จีน ขายผ่ านเวบไซต์ แพลตฟอร์ มชื่อ
ดัง TMALL - KAOLA VIP และ YUNJI ตัง้ เป้ายอดขาย 300 ล้ านบาทต่ อปี คาดรั บรู้ รายได้ ในปี นี ้
เดินหน้ าขยายสาขาทัง้ ในและต่ างประเทศ กระจายสินค้ าเพิ่มในคิงส์ พาวเวอร์
นายแพทย์ สุวิ น ไกรภู เ บศ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท บิ ว ตี ้ คอมมูนิ ตี ้ จ ากัด (มหาชน)
(BEAUTY) ผู้ดาเนินธุรกิจจาหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางและบารุ งผิว เปิ ดเผยถึงผลประกอบการ
ไตรมาส 1 ปี 2561 ว่า บริษัทมีผลประกอบการที่โดดเด่นและยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีรายได้ 904.94 ล้ าน
บาท เพิ่มขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มีรายได้ รวม 687.53 ล้ านบาท จานวน 217.41 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้น 37.62% และมีกาไรสุทธิ 282.41 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มีกาไรสุทธิ 199.65
ล้ านบาท จานวน 82.76 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 41.45% และมีอตั ราการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิมที่มี
อยู่ (Same Store Sale Growth ) เป็ นบวกถึง 18.43%
โดยผลประกอบการปรับตัวเพิ่มขึ ้นเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของทุกแบรนด์ได้ รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้ า
ทังคนไทยและนั
้
กท่องเที่ยวต่างชาติเป็ นอย่างมาก ประกอบกับบริ ษัทได้ มีการขยายช่องทางการจัดจาหน่าย
ทังในและต่
้
างประเทศครบทุกช่องทาง พร้ อมทังมี
้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้ ครอบคลุมต่อความต้ องการ
ของกลุม่ ลูกค้ า จึงส่งผลให้ ยอดจาหน่ายปรับตัวเพิ่มขึ ้น
สาหรับแนวโน้ มธุ รกิ จในไตรมาส 2 บริ ษัทได้ มี การขยายช่องทางการจัดจาหน่ายในรู ปแบบใหม่
Cross-border e-commerce หรื อการซื ้อขายออนไลน์ผา่ นแพลตฟอร์ มอีคอมเมิร์ซ ขณะนี ้ได้ เซ็นต์สญ
ั ญากับ
ตัวแทนจาหน่าย จานวน 2 ราย เพื่อดาเนินการจาหน่ายในอีคอมเมิร์ซ 4 แพลตฟอร์ ม ประกอบด้ วย TMALL
KAOLA VIP และ YUNJI เรี ยบร้ อยแล้ วและคาดว่าจะนาสินค้ าเข้ าจาหน่ายทัง้ 4 แพลตฟอร์ มในช่วงไตร
มาสสอง ซึง่ บริษัทตังเป
้ ้ าหมายยอดขายสาหรับ 4 แพลตฟอร์ มนี ้ไว้ ที่ 300 ล้ านบาท/ปี เริ่ มทยอยรับรู้รายได้ ใน
ปี นี ้
ทังนี
้ ้ Cross-Border E-Commerce ถือเป็ นโอกาสใหม่สาหรับการค้ าออนไลน์ในจีน ที่รัฐบาลจีนมี
มาตรการสนับสนุน อย่างชัดเจน โดยเฉพาะสินค้ า กลุ่ ม เครื่ องส าอาง และมี การเปิ ดคลัง สินค้ าทัณฑ์ บ น
(Bonded Warehouse) หรื อพื ้นที่จดั เก็บสินค้ าใน 13 เมืองใหญ่ ( ข้ อมูล ณ ปี 2016 ) เช่น เมืองต้ าเหลียน,
เหอเฟย, เฉิงตู, ชิงเต่า และซูโจว เพื่อให้ ผ้ คู ้ าออนไลน์นาสินค้ ามาพักไว้ แบบไม่ต้องเสียภาษี เมื่อมีลกู ค้ าสัง่ ซื ้อ
สินค้ าแล้ วต้ องนาสินค้ าออกจากคลังจึงเสียภาษีในอัตราพิเศษ

นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายขยายตลาดเชิงรุกในต่างประเทศมากขึ ้น โดยเน้ นการสร้ าง “Shop License “ และ
Product Distributor “ ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ของกลุม่ ลูกค้ าโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ AEC โดยรูปแบบการขยายตลาด
มีทงั ้ รู ปแบบตัวแทนจาหน่ายและกระจายสินค้ าผ่านช่องทางการจาหน่ายที่เข้ าถึงง่าย ทัง้ รู ปแบบ Offline
Retailer และ Online Retailer ที่ได้ รับความนิยมในแต่ละประเทศ โดยมีเป้าหมายใช้ ผลิตภัณฑ์เจาะตลาด
ตะวันออกกลางและขยายตลาดเพิ่มใน ฮ่องกง ไต้ หวัน สาหรับเป้าหมายในอนาคตจะเป็ นกลุ่มประเทศขนาด
ใหญ่ คือ ประเทศอินเดียและรัสเซีย โดยในไตรมาสที่ 2 มีแผนออกงานแสดงสินค้ า 3 ประเทศ คืองาน
Beautyworld Middle East 2018 ประเทศดูไบ ,งาน China Beauty Expo 2018 เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน และ
งาน Beauty & Spa Expo India 2018 ที่ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย และตังแต่
้ ต้นปี มีออกงานแสดงสินค้ า
ไปแล้ ว 2 งาน คือ Top Thai Brands 2018 ประเทศกัมพูชา และ งาน ASEANbeauty 2018 ที่ไบเทค บาง
นา
ส่วนตลาดในประเทศมีแผนขยายสาขา BEAUTY BUFFET 22 สาขา BEAUTY COTTAGE 12 สาขา จาก
ปั จจุบนั มีจ านวนสาขาในประเทศรวม 348 สาขา ขณะที่ ช่องทางจาหน่ายผ่านโมเดิร์นเทรด มี สินค้ าวาง
จาหน่ายผ่าน KING POWER และมีแผนเพิ่มสินค้ าที่เป็ น Special Box Setเข้ าวางจาหน่ายในเดือน มิ.ย.
2561 ปั จจุบนั มีสินค้ าวางจาหน่ายผ่านร้ าน KING POWER จานวน 8 สาขา 22 จุดจาหน่าย จานวน 42
SKUs
“แนวโน้ มธุรกิจในช่วงไตรมาส 2 น่าจะคึกคักและยังคงเติบโตต่อเนื่อง เนื่องจากบริ ษัทมีกลยุทธ์ ขยายช่อง
ทางการจาหน่ายทุกรูปแบบ ทาการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเข้ าถึงลูกค้ าทังในและต่
้
างประเทศ การ
ออกโปรโมชัน่ ต่างๆ จัดกิจกรรมกับลูกค้ าสมาชิก เพื่อกระตุ้นยอดขาย ทังนี
้ ้มัน่ ใจว่ารายได้ รวมปี 2561 จะ
เติบโตตามเป้าหมายที่ วางไว้ ไม่ต่ากว่า 4,290 ล้ านบาท หรื อเติบโตไม่ต่ากว่า 20% และรักษาอัตรากาไร
สุทธิอยูท่ ี่ระดับไม่ต่ากว่า 20%”นายแพทย์สวุ ิน กล่าว
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