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วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
เรื่ อง
เรี ยน

ชี ้แจงสารสนเทศสาคัญของบริษัท
กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้ วยวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ทางบริ ษัท บิวตี ้ คอมมูนิตี ้ จากัด ( มหาชน ) มีการจัดงาน “BEAUTY Press Conference &
Analyst Meeting” แถลง “แนวโน้ มผลการดาเนินงานครึ่งปี แรกและกลยุทธ์การเติบโตธุรกิจครึ่งปี หลัง 2561” ณ สานักงาน
ใหญ่ของบริ ษัท โดยมีเนื ้อหาสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
1. นพ.สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงข่าวลือทุกประเด็นต่อไปนี ้ว่าไม่ เป็ นความจริง
-

เติบโตจากออเดอร์ ปลอม เมคออเดอร์ ในประเทศจีนให้ สงู โดยบริ ษัทที่ผ้ บู ริ หารตังขึ
้ ้นเอง

-

ซัพพลายเออร์ โรงงานรับจ้ างผลิตสินค้ าให้ บริ ษัทไม่ผา่ นมาตรฐาน อย.และไม่สามารถส่งสินค้ าให้ บริ ษัทได้

-

นพ.สุวิน ไกรภูเบศและกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่จะขายหุ้นเพิ่มและจะทิ ้งบริ ษัทไม่บริ หารต่อ

-

นพ.สุวิน ไกรภูเบศ มีปัญหาเรื่ องสุขภาพ ป่ วยหนัก

2. แนวโน้ มผลประกอบการไตรมาส 2/2561 ลดต่าลงกว่าเป้าหมายที่บริ ษัทประมาณการไว้ แต่ยงั คงรักษาอัตรากาไรสุทธิ
มากกว่า 20 % ขึ ้นไป และยังคงเป้าหมายการเติบโตของทังปี
้ 2561 ไว้ เช่นเดิม คือรายได้ เติบโตไม่ต่ากว่า 4,290 ล้ าน
บาทและรักษาอัตรากาไรสุทธิ มากกว่า 20 % ขึ ้นไป โดยสาเหตุหลักที่ทาให้ รายได้ ในไตรมาส 2/2561 ต่ากว่า
เป้าหมายที่ประมาณการไว้ คือ
-

สินค้ าของแบรนด์ BEAUTY COTTAGE บางรายการมียอดขายลดลงเพราะเป็ นสินค้ ากระแสและอยู่ในช่วง
ปรับตัวและบริ ษัทได้ ออกสินค้ าซีรีย์ใหม่มาเสริ มซึง่ คาดการว่าจะสามารถสร้ างยอดขายได้ ดี

-

Mood &Tone การจับจ่ายเครื่ องสาอางของผู้บริ โภคลดลง อันเนื่องมากจากข่าว อย. ปราบปรามผลิตภัณฑ์
เครื่ องสาอางและสุขภาพผิดกฎหมายเมื่อช่วงต้ นมีนาคม-เมษายน แต่จะส่งผลกระทบในระยะสันเท่
้ านัน้

-

การส่งออกสินค้ าไปประเทศจีนล่าช้ ากว่าปกติ อันเนื่องมาจากทางประเทศจีนมีการเข้ มงวดในการตรวจสอบ
สินค้ าเครื่ องสาอางทุกประเภทที่จะนาเข้ าประเทศเพิ่มมากขึ ้นอันเนื่องมาจากกระแสข่าวดังเรื่ องการปราบปราม
สินค้ าที่ไม่มี อย.ในประเทศไทย ทาให้ ลกู ค้ าขายส่งของบริ ษัทต้ องใช้ ระยะเวลาในการนาเข้ าสินค้ าเครื่ องสาอาง
ไปยังประเทศจีนนานกว่าเดิม ถึงสินค้ าที่นาเข้ าของบริ ษัทจะมี อย. ถูกต้ องทุกรายการก็ตาม อย่างไรก็ดี บริ ษัท
ยืนยันว่าดีมานด์หรื อปริ มาณความต้ องการในสินค้ าของ BEAUTY ในต่างประเทศยังคงดีอยูต่ อ่ เนื่อง

3. กลยุทธ์การเติบโตธุรกิจครึ่งปี หลัง 2561 สรุปได้ ดงั นี ้
บริ ษัทยังคงเชื่อมัน่ ในโมเมนตัมการเจริ ญเติบโตของครึ่งปี หลังเนื่องจากครึ่ งปี หลังเป็ นไฮซีซั่นและประกอบกับบริ ษัทมี
กลยุทธ์และแผนการดาเนินงานที่จะช่วยเสริ มสร้ างยอดขายดังต่อไปนี ้
-

สร้ างตลาดผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce

-

การขยายสินค้ าหลักเข้ าสูป่ ระเทศจีนอย่างเป็ นระบบ
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-

การขยายช่องทางตลาดต่างประเทศ 11 ประเทศเป้าหมาย

-

แนวทางพัฒนาระบบ E - Commerce

-

การพัฒนาสินค้ าและขยายช่องทางจาหน่ายเข้ าสูต่ ลาด Consumer ที่เป็ น Mass Market เพิ่มขึ ้น

-

การเปิ ดตัวสินค้ าใหม่ที่มีประสิทธิภาพและเน้ นภาพลักษณ์สนิ ค้ ามากขึ ้น

-

การบริ หารจัดการเพื่อเพิ่ม Performance ของร้ านค้ าปลีกทุกแบรนด์

-

จัดระบบ CRM จากฐานลูกค้ าขนาดใหญ่ที่มีอยูใ่ ห้ สง่ ผลต่อการขยายตัวของยอดขาย

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
นายแพทย์สวุ ิน ไกรภูเบศ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

