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BEAUTY เปิ ดโรดแมพ 5 ปี รายได้ แตะ 10,000 ล้ านบาท มาร์ เก็ตแคป ทะยาน 100,000
ล้ านบาท ยกระดับสู่การเป็ นแบรนด์ เครื่ องสาอางชัน้ นาของเอเชีย เดินหน้ าสร้ างผลประกอบการ
เติบโตยั่งยืน ขณะที่ปีนีต้ ัง้ เป้ารายได้ ไม่ ต่ากว่ า 4,290 ล้ านบาทหรื อ โตไม่ ต่ากว่ า 20% รั กษาอัตรา
กาไรสุทธิไม่ น้อยกว่ า 20% ชูกลยุทธ์ ธุรกิจ “Fast & Smart” ขยายช่ องทางการจัดจาหน่ ายทุกรู ป
แบบต่ อเนื่องทัง้ ในและต่ างประเทศ
นายแพทย์ สุวิ น ไกรภูเ บศ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท บิวตี ้ คอมมูนิ ตี ้ จ ากัด (มหาชน)
(BEAUTY) ผู้นาธุรกิจค้ าปลีกผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางและบารุ งผิว ภายใต้ แนวคิด Live a beautiful life.
เปิ ดเผยว่าภายหลังจากที่ BEAUTY ได้ รับคัดเลือกเข้ าอยู่ในการคานวณดัชนี SET 50 บริ ษัทได้ มีการกาหนด
แผนยุทธศาสตร์ ทางธุรกิจ 5 ปี (2561-2565) ตังเป
้ ้ าหมายการเติบโตเฉลี่ยของรายได้ ไว้ ไม่ต่ากว่า 20% อัตรา
กาไรสุทธิไม่ต่ากว่า 20% โดยคาดว่าในปี 2565 บริ ษัทจะมีรายได้ รวมอยู่ที่ 10,000 ล้ านบาท มีมาร์ เก็ตแคป
อยูท่ ี่ระดับไม่ต่ากว่า 100,000 ล้ านบาท และเป็ นแบรนด์เครื่ องสาอางของไทยที่ได้ รับการยอมรับจากผู้บริ โภค
ทัว่ เอเชีย
สาหรับภาพรวมธุรกิจในปี นี ้ บริษัทตังเป
้ ้ ารายได้ รวมไม่ต่ากว่า 4,290 ล้ านบาทหรื อโตไม่ต่ากว่า 20%
รักษาอัตรากาไรสุทธิไม่น้อยกว่า 20% ตังงบลงทุ
้
นอยู่ที่ 120 ล้ านบาท แบ่งเป็ น ลงทุนเปิ ดสาขาใหม่จานวน
80 ล้ านบาท และนาไปใช้ ปรับปรุงโครงสร้ างพื ้นฐานและ Business Intelligence (BI) จานวน 40 ล้ านบาท
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้ างยอดขายรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต
ทังนี
้ ้บริ ษัทกาหนดกลยุทธ์ หลักในการดาเนินธุรกิจ ภายใต้ นโยบาย “Fast & Smart” โดยมีปัจจัย
หลัก 5 ด้ าน ประกอบด้ วย 1.กลยุทธ์การตลาดแบบO2O (Online to Offline synchronization) โดยใช้ สื่อ
ออนไลน์ทกุ แพลตฟอร์ มรวมทังคน
้ ( Influencer) ทังในและต่
้
างประเทศรวมถึงพนักงานทุกระดับเพื่อให้ เกิด
Engagement กับลูกค้ าวงกว้ างและเป็ นพลังในการสร้ างยอดขายให้ แก่ ช่องทางออฟไลน์ และ ออนไลน์
เติบโตอย่างมีนยั ยะสาคัญ 2.กลยุทธ์ Product Driven การขับเคลื่อนยอดขายให้ เติบโตโดยผ่านกลยุทธ์ การ
สร้ าง Product Hero ทังสิ
้ นค้ าเดิมที่มีอยู่แล้ วและสินค้ าใหม่และเน้ นสินค้ าที่เป็ นอินโนเวชัน่ ตามเทรนด์แฟชัน่
ไลฟ์สไตล์ของลูกค้ าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึง่ จะเป็ นการทางานคูข่ นานไปกับกลยุทธ์ O2O
3.การลงทุนและพัฒนาระบบ Business Intelligence (BI)เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้ านการขายและ
ลูกค้ าทุกช่องทาง เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารสามารถใช้ Information ในเชิงลึกในการมอนิเตอร์ และจัดกลยุทธ์ การทา
การตลาด การขาย และ CRM ให้ เกิดความได้ เปรี ยบสูงสุดในการดาเนินธุรกิจ 4.การพัฒนาบุคลากรให้ มี
ศักยภาพด้ านการขายการตลาด พร้ อมเพิ่มความรู้ความสามารถในงานของตนเองมากขึ ้น ( Professional )
เพื่อให้ เกิดการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน 5.ขยายช่องทางการจัดจาหน่ายที่มีโอกาสการเติบโตสูงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพช่องทางการจัดจาหน่ายเดิม ทังในและต่
้
างประเทศ โดยมีแผนขยายสาขาในประเทศ เพิ่ม 34
สาขา BEAUTY BUFFET 22 สาขา BEAUTY COTTAGE 12 สาขา และมีแผนปรับ BEAUTY MARKET ให้
เป็ นร้ านที่มีสินค้ าขายทังออฟไลน์
้
และ ออนไลน์ ทัง้ 9 สาขา จากปั จจุบนั มีจานวนสาขาในประเทศทังสิ
้ ้น

345 สาขา แบ่งเป็ น BEAUTY BUFFET 261 สาขา BEAUTY COTTAGE 75 สาขา และ BEAUTY
MARKET 9 สาขา อีกทังยั
้ งมี สินค้ าวางจาหน่ายในคิง พาวเวอร์ 8 สาขา 22 จุดจาหน่าย ,7-ELEVEN 650
สาขา, และปี นี ้ได้ เข้ าจาหน่ายใน Boots จานวน 145 สาขา และมีสินค้ าวางจาหน่ายในโมเดิร์นเทรด เท
รดดิชนั่ นัลเทรดกระจายอยูท่ วั่ ประเทศ
ขณะที่ตลาดต่างประเทศมีนโยบายขยายตลาดเชิงรุ กมากขึ ้นโดยเน้ นการสร้ าง Shop Brand และ
Product Brand ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ของกลุ่มลูกค้ าในต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ AEC โดยรูปแบบการ
ขยายตัวมีทงรู
ั ้ ปแบบตัวแทนจาหน่ายและกระจายสินค้ าผ่านช่องทางการจาหน่ายที่เข้ าถึงง่าย ทังรู
้ ปแบบ
Offline Retailer และ Online Retailer ที่ได้ รับความนิยมในแต่ละประเทศ โดยมีเป้าหมายใช้ ผลิตภัณฑ์เจาะ
ตลาดในทวีปเอเซีย อาทิ กลุ่มประเทศ AEC จีน ฮ่องกง ไต้ หวัน สาหรับเป้าหมายในอนาคตจะเป็ นกลุ่ม
ประเทศขนาดใหญ่ คือ ประเทศอินเดียและรัสเซีย
นอกจากนี ้ตัวแทนจาหน่าย ( Licence shop ) มีแผนขยายสาขาเพิ่มจานวน 13 สาขา จากปั จจุบนั ที่
มีอยู่ 21 สาขา ทาให้ สิ ้นปี 2561 จะมีสาขาของตัวแทนจาหน่ายรวมทังสิ
้ ้น 34 สาขา กระจายอยู่ในประเทศ 3
ประเทศ คือ ประเทศเวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ และเมียนมา นอกจากนี ม้ ีแผนนาสินค้ าเข้ าจาหน่ายในรู ปแบบ
Shop in shop เพิ่มจานวน 2 ประเทศ 5 จุดจาหน่าย คือประเทศกัมพูชาและมาเลเซีย จากปั จจุบนั ที่มี 4
ประเทศ 136 จุดจาหน่ายกระจายอยูใ่ นประเทศอินโดนีเซีย ฮ่องกง ไต้ หวัน และลาวซึ่งเปิ ดจุดจาหน่ายใหม่ 5
จุดจาหน่ายในช่วงปลายปี 2560 ที่ผา่ นมา และในไตรมาสที่ 1/2561 วางแผนเปิ ดจุดจาหน่ายใหม่ในประเทศ
มาเลเซีย จะทาให้ สิ ้นปี 2561 จะมีสินค้ าวางจาหน่ายในรูปแบบ Shop in shop ทังสิ
้ ้น 6 ประเทศ 145 จุด
จาหน่าย
ในปี 2561 คาดการณ์อตั ราการเติบโตของตลาดเครื่ องสาอางเติบโตต่อเนื่องพร้ อมกับการขยายตัว
ทางเศษฐกิจมีแนวโน้ มที่ดี ประกอบกับทางบริ ษัทมีรูปแบบการดาเนินธุรกิจที่หลากหลายทังช่
้ องทางการจัด
จาหน่ายแบบร้ านค้ าปลีก ( Shop concept ) และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมีการพัฒนาต่อเนื่อง( Product
concept ) ตรงกับความต้ องการของผู้บริโภคทังในและต่
้
างประเทศ ส่งผลให้ ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา
บริษัทมีผลประกอบการเติบโตต่อเนื่องและเชื่อมัน่ ว่าในปี 2561 ผลประกอบการจะเป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงั ้
ไว้
#############

