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ขอมูลสรุป(Executive Summary)

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “BEAUTY”) เดิมชื่อ บริษัท โมนาโพลิแตนท จํากัดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น
เมื่ อ วั น ที่ 19 ตุ ล าคม 2543 ด ว ยทุ น จดทะเบี ย นชํ า ระแล ว 1 ล า นบาท โดยมี ผู ก อ ตั้ ง คื อ นายแพทย สุ วิ น ไกรภู เ บศ และ
นางธัญญาภรณ ไกรภูเบศ มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินธุรกิจจําหนายปลีกผลิตภัณฑเครื่องสําอางและบํารุงผิว ดวยแนวความคิดที่ตองการ
จะนําเสนอผลิตภัณฑเพื่อความงามอันหลากหลายที่ผานการคัดสรรอยางดีทั้งในดานวัตถุดิบและรูปลักษณ เพื่อเปนอีกทางเลือกหนึ่ง
ของผูบริโภคปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 300 ลานบาทจัดจําหนายผลิตภัณฑเพื่อความงาม 3 ประเภทไดแก ผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง (Make-up) ผลิตภัณฑบํารุงผิว (Skin care) และอุปกรณเสริม (Accessories) ซึ่งจัดจําหนายภายใตแนวคิด 3 รูปแบบ
ไดแก บิวตี้ บุฟเฟต(BEAUTY BUFFET), บิวตี้ คอทเทจ (BEAUTY COTTAGE) และ เมด อิน เนเจอร (MADE IN NATURE)ซึ่ง
แตละแนวคิดจะมีความแตกตางกันในดานการออกแบบผลิตภัณฑ ชองทางการจําหนาย และตําแหนงทางการตลาด เพื่อการตอบสนอง
ความตองการตอกลุมลูกคาเปาหมายที่แตกตางกัน และเปนการสรางฐานลูกคาใหครอบคลุมทุกระดับของการใชผลิตภัณฑเพื่อความ
งามโดยมีรายละเอียดดังนี้

“บิวตี้ บุฟเฟต” เปนแนวคิดในการนําเสนอรูปแบบการผสมผสานระหวางแนวคิดของธุรกิจรานอาหารบุฟเฟตเขากับธุรกิจคา
ปลีกเครื่องสําอาง ทําใหเกิดความแตกตางและโดดเดน โดยการประยุกตแนวคิดของการรับประทานอาหารประเภทบุฟเฟต ที่มีอาหารให
เลือกชิมและลองหลากหลายประเภท ตกแตงอยางสวยงามนาสนใจ และหลังจากที่เลือกลองชิมอยางเต็มที่แลว ผูบริโภคจะสามารถ
เลือกสรรสิ่งที่ตองการมากที่สุดไดอยางมั่นใจ เชนเดียวกันกับการวางรูปแบบราน บิวตี้ บุฟเฟต ที่มีสินคาหลากหลายใหเลือกสรร มุงเนน
การตกแตงที่มีสีสันโดดเดนและการใหบริการที่เปนกันเอง เพื่อใหลูกคาสามารถทดลองใชผลิตภัณฑไดอยางเต็มที่ กอนที่จะทําการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑที่เหมาะสมที่สุดสําหรับตนเองโดยราน บิวตี้ บุฟเฟต จะมีหุนพอครัวตั้งอยูที่หนารานเปนเอกลักษณเพื่อดึงดูด
ลูกคา ซึ่งถูกออกแบบมาใหเขากับสโลแกนของรานคือ “The Most Delicious Beauty Shop in Town” หรือ “สวยอรอยหลากหลายสไตล
บุฟเฟต”และเพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดของบุฟเฟต ผลิตภัณฑที่จัดจําหนายภายใตราน บิวตี้ บุฟเฟต จะถูกนําเสนอดวยแบรนดที่
หลากหลาย (Multibrands) โดยแตละแบรนดไดรับการพัฒนาและจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเปนของบริษัท รวมทั้งผานการคัดสรร
กําหนดเอกลักษณ ระดับราคา และตําแหนงทางการตลาดที่แตกตางกันเพื่อใหสามารถครอบคลุมและตอบสนองความตองการของกลุม
ลูกคาเปาหมายที่หลากหลายและแตกตางกัน ดังนี้
เปนแบรนดสําหรับผลิตภัณฑเครื่องสําอางและอุปกรณเสริมสําหรับการแตงหนา ไดรับการวาง
รูปแบบ สีสัน เอกลักษณของบรรจุภัณฑ และระดับราคาใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาวัยทํางานไป
จนถึงชางแตงหนามืออาชีพ
เปนแบรนดสําหรับผลิตภัณฑเครื่องสําอางและอุปกรณเสริมสําหรับการแตงหนาที่ไดรับการวาง
รูปแบบและสีสันของผลิตภัณฑใหเหมาะกลุมลูกคาวัยรุนหรือผูที่เพิ่งเริ่มแตงหนา มีสีสันที่สดใส
และทันสมัย
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เปนแบรนดสําหรับผลิตภัณฑเพื่อการบํารุงผิวทั่วไปในชีวิตประจําวัน (Personal care)
ครอบคลุมการดูแลผิวพรรณทั่วรางกาย เชน ครีมอาบน้ํา แชมพู ครีมนวดผม ครีมบํารุงผิวหนา
และผิวกาย ครีมขัดผิว ครีมบํารุงมือและเทา เปนตน โดยนําเสนอสารที่สกัดจากธรรมชาติที่มี
คุณสมบัติในการบํารุงที่ล้ําลึก
เปนแบรนดสําหรับผลิตภัณฑเพื่อการบํารุงผิวซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะ (Functional skin care)
เสริ ม จุ ด เด น ลดจุ ด ด อ ย เช น ผลิ ต ภั ณ ฑ บํ า รุ ง ผิ ว หน า ขาวใส ผลิ ต ภั ณ ฑ ล ดกระชั บ สั ด ส ว น
ผลิตภัณฑลดจุดดางดํา ลดริ้วรอย เปนตน
ผลิตภัณฑภายใตแนวคิด บิวตี้ บุฟเฟต มีระดับราคาที่ไมแพงเมื่อเทียบกับเครื่องสําอางที่จําหนายผานรานคาปลีกในตลาด
โดยรวมและที่จําหนายผานเคานเตอรหางสรรพสินคา รวมทั้งมีสีสันที่สดใส เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย
ซึ่งไดแกกลุมวัยรุนในชวงตั้งแตมัธยมตนจนถึงวัยทํางานที่ตองการใชเครื่องสําอางในการดูแลตนเองและเสริมสรางบุคลิกภาพใหทันสมัย
บริษัทจัดจําหนายผลิตภัณฑของ บิวตี้ บุฟเฟต ผานรานคาปลีกที่มีสาขาทั่วประเทศ และมีนโยบายการขยายสาขาอยางตอเนื่องเพื่อให
สามารถกระจายสินคาสูผบู ริโภคไดอยางทั่วถึง โดยมุงเนนการเปดสาขาตามศูนยการคาและยานการคาชั้นนําทั่วไป เชน หางสรรพสินคา
ซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญ รวมทั้งไดเริ่มมีการขยายสาขา บิวตี้ บุฟเฟต สูประเทศเพื่อนบาน เชน กัมพูชา เปนตน
ทั้งนี้ ในอนาคตบริษัทอาจพัฒนาหรือนําเขาผลิตภัณฑเพื่อความงามภายใตแบรนดอื่นๆ เขามาจําหนายในราน บิวตี้ บุฟเฟต
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่มีพัฒนาการตลอดเวลา และเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน

“บิวตี้ คอทเทจ” เปนแนวคิดในการนําเสนอผลิตภัณฑที่สกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ ผนวกเขากับการตกแตงรานและออกแบบ
บรรจุภัณฑในรูปแบบยอนยุค (vintage) เนนสวนผสมที่ลงตัวระหวางศิลปะและงานฝมือ (Art & Craft) โดยที่การตกแตงรานคา รวมทั้ง
ผลิตภัณฑในรานคา บิวตี้ คอทเทจ ไดรับออกแบบตกแตงในสไตลศิลปะจากธรรมชาติ ผสมผสานกับความออนหวานของผูหญิง
ตะวันตกในยุควิคตอเรียน ภายใตสโลแกน “Natural Crafted Beauty” หรือ “ความงามที่รังสรรคจากธรรมชาติ” ซึ่งกอใหเกิดความเรียบ
หรูลงตัวอยางมีระดับ ผลิตภัณฑในรานคาปลีกภายใตแนวคิด บิวตี้ คอทเทจ ทั้งหมดจัดจําหนายภายใตแบรนด “Beauty Cottage”
เพียงแบรนดเดียว (Single Brand) โดยจะใหความสําคัญกับการคัดเลือกวัตถุดิบจากธรรมชาติหลากชนิด อาทิ สารสกัดจากดอกไม
ผลไม ผัก สมุนไพร และพืชพรรณตางๆที่มีความโดดเดนในคุณสมบัติ เชน การบํารุงผิว กักเก็บความชุมชื้น กระชับผิว ลดริ้วรอย รวมทั้ง
เสริ มสร างความกระจางใสให กับผิ ว เหมาะสํ าหรั บผูที่ ใหความสํา คัญต อสุข ภาพภายใต แนวคิดธรรมชาติ โดยกําหนดกลุมลู กค า
เปาหมายเปนกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยและวัยทํางานขึ้นไปที่ตองการการบํารุงผิวในระดับที่ลึกมากขึ้น ผนวกกับการสรางบุคลิกภาพที่
เรียบหรูโดย บิวตี้ คอทเทจ ไดเริ่มเปดตัวในเดือนสิงหาคม 2554 จัดจําหนายโดยผานชองทางรานคาปลีก โดยมุงเนนการเปดสาขาตาม
ศูนยการคาชั้นนําทั้งในกรุงเทพและตางจังหวัด
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑของ บิวตี้ คอทเทจไดรับการกําหนดตําแหนงทางการตลาด (Market Position) ในระดับที่พรีเมี่ยมกวา บิวตี้
บุฟเฟต โดยที่ บิวตี้ คอทเทจ เนนการจัดจําหนายผลิตภัณฑเพื่อการบํารุงผิวลึกล้ําจากธรรมชาติ ในขณะที่ บิวตี้ บุฟเฟต จะมีความโดด
เดนในการจําหนายผลิตภัณฑเครื่องสําอางสีสันสดใส หลากหลาย และความทันสมัย
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“เมด อิน เนเจอร” เปนแนวคิดผลิตภัณฑจากธรรมชาติ ภายใตสโลแกน “Live a Natural Life” รวมทั้งใชรูปแบบบรรจุภัณฑ
ลักษณะสีสันธรรมชาติ โดยนําเสนอผลิตภัณฑคุณภาพสูงที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดในวงกวาง (Premium Mass) ผานชองทางรานคา
ปลีกขนาดใหญหรือโมเดิรนเทรด ซึ่งในไตรมาสที่ 2 ของป 2555 บริษัทไดเปดตัวครีมอาบน้ํา และโลชั่นบํารุงผิว ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ใชใน
ชีวิตประจําวันทั่วไป ลูกคาเปาหมายจึงไดแกกลุมบุคคลทั้งหญิงและชายที่ใหความสําคัญกับการดูแลตนเอง และเปนลูกคาทั่วไปของ
ซุปเปอรมารเก็ตระดับบน โดยบริษัทมีแผนในการออกผลิตภัณฑใหมภายใตแนวคิดเมด อิน เนเจอร อยางตอเนื่อง
ภาวะอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางและบํารุงผิว จัดเปนหนึ่งในสินคาอุปโภคบริโภคที่ไดรับความนิยมสําหรับการดํารงชีวิตของคนในสังคม
ปจจุบัน โดยเฉพาะสุภาพสตรีที่ตองการเสริมสรางบุคลิกภาพ และตองการถนอมรักษาผิวพรรณใหดูดีอยูเสมอ ซึ่งกลุมลูกคาสุภาพสตรีที่
นิยมใชเครื่องสําอางครอบคลุมตั้งแตกลุมผูที่ยางเขาสูวัยรุนจนถึงวัยสูงอายุ และในปจจุบันการใชผลิตภัณฑเครื่องสําอางและบํารุงผิวได
แพรหลายมากขึ้นในกลุมสุภาพบุรุษ ดวยเหตุนี้จึงทําใหมูลคาตลาดของเครื่องสําอางในประเทศไทยเติบโตอยางตอเนื่องตลอดมา โดย
มูลคาตลาดของเครื่องสําอางในประเทศมีการเติบโตอยางตอเนื่อง มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยในป 2550 – 2554 ประมาณรอยละ 9.4
อัตราการเติบโตของตลาดเครื่องสําอางไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจนอยมากแมวาผลิตภัณฑเครื่องสําอางและบํารุง
ผิวจะจัดเปนสินคาฟุมเฟอยที่มีราคาคอนขางสูง เนื่องจากแนวคิดในสังคมปจจุบันที่สงเสริมการมีบุคลิกภาพที่ดี ทําใหผูบริโภคให
ความสําคัญกับรายจายในสวนนี้ นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการเติบโตของจํานวนประชากรที่มีอัตราเฉลี่ยประมาณรอยละ 0.4 จะ
เห็นไดวาอัตราการบริโภคเครื่องสําอางตอคนสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนไปไดจาก 2 กรณี ไดแก (1) ผลิตภัณฑเครื่องสําอางและบํารุงผิว
แพรหลายมากขึ้นในกลุมผูที่ไมเคยใชผลิตภัณฑมากอน เชน กลุมวัยรุนขั้นตนและกลุมสุภาพบุรุษ ที่หันมานิยมใชเครื่องสําอางในการ
สงเสริมบุคลิกภาพมากขึ้นกวาในอดีต และ (2) กลุมผูที่ใชผลิตภัณฑอยูแลว ใหความสําคัญกับการดูแลตนเองมากขึ้น จึงทําใหอัตราการ
บริโภคเพิ่มขึ้น ซึ่งดวยสถิติดังกลาว ทําใหบริษัทเชื่อมั่นวาตลาดเครื่องสําอางในประเทศไทยจะยังคงมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องและมี
เสถียรภาพ อยางไรก็ตามผูผลิตและผูจัดจําหนายตองมีการปรับตัวใหทันตอกระแสนิยมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมทั้ง
ควรมีการพัฒนาสวนประกอบตางๆเพื่อการผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูงขึ้นและมีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคไดกวางขึ้น
นอกจากนี้ ประเทศไทยมีความไดเปรียบดุลการคาของสินคาเครื่องสําอางหรือมีมูลคาการสงออกมากกวามูลคาการนําเขาทั้ง
ในตลาดอาเซียนและตลาดโลกอยางตอเนื่อง โดยการเตรียมตัวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASIAN Economic Community:
AEC) และการเปดเสรีทางการคา (Free Trade Area: FTA) สงผลใหภาษีนําเขาและสงออกเครื่องสําอางสวนใหญของไทยกับประเทศใน
กลุมประชาคมอาเซียน ลดลงเหลือรอยละ 0 ตั้งแตชวงตนป 2553 เปนตนมา ทําใหมูลคาการนําเขาและสงออกเครื่องสําอางของป 2553
เติบโตอยางกาวกระโดดจากปกอนหนาและเติบโตอยางตอเนื่องในป 2554
โอกาสจาก AEC และการเปดเสรีทางการคาดังกลาว ทําใหประเทศไทยสามารถสงออกเครื่องสําอางไดมากขึ้น โดยเฉพาะการ
สงออกไปสูประเทศในกลุมอาเซียนดวยกัน แตในทางกลับกันก็สงผลใหการแขงขันในตลาดเครื่องสําอางในประเทศเพิ่มสูงขึ้นดวย โดย
คาดวาจะมีแบรนดระดับบนจากตางประเทศเขามาแขงขันเพิ่มขึ้นจากประเทศในแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน รวมทั้งมีสินคาราคา
ถูกจากจีน และประเทศที่มีตนทุนแรงงานต่ํา เชน อินโดนีเซีย เขามาแขงขันในตลาดลาง ซึ่งผูประกอบการไทยควรตองปรับตัวเพื่อพัฒนา
ขอไดเปรียบในการแขงขัน โดยเฉพาะในตลาดระดับกลาง โดยการสรางแบรนดและผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณเปนของตนเองเพื่อสงออก
ไปแขงขันในตลาดโลก
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สภาพการแขงขัน
ธุรกิจการจัดจําหนายผลิตภัณฑเครื่องสําอางและบํารุงผิวเปนตลาดที่มีการแขงขันสูง ทั้งในสวนของตลาดเครื่องสําอางนําเขา
ที่ไดรับลิขสิทธิ์เครื่องหมายการคาจากตางประเทศและเครื่องสําอางที่เปนตราสินคาของไทย เนื่องจากเปนธุรกิจที่มีมูลคาตลาดสูงรวมทั้ง
มีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ผูประกอบการรายยอยสามารถเริ่มตนธุรกิจไดงาย โดยอาจเริ่มจากการเปดสาขาหรือศูนยการ
จําหนายจํานวนนอย ซึ่งใชเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนในเบื้องตนจํานวนไมมากนัก สงผลใหมีผูประกอบการรายใหมเขามาแขงขันใน
ธุรกิจเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตามการดํารงอยูในธุรกิจในระยะยาวถือเปนความทาทายของผูประกอบการรายใหม เนื่องจากศักยภาพ
ในการแขงขันที่สําคัญไดแก ความไดเปรียบของสถานที่จําหนาย และการสรางเอกลักษณของผลิตภัณฑและแบรนดใหเปนที่จดจําของ
ผูบริโภค ซึ่งในปจจุบันสถานที่จําหนายที่โดดเดนไดถูกจับจองโดยผูประกอบการเดิมเกือบทั้งหมดแลว ประกอบกับการขยายสาขาหรือ
การสรางตัวแทนขายจํานวนมากเพื่อใหสามารถเขาถึงผูบริโภคไดในวงกวางจะตองใชเงินทุนหมุนเวียนที่คอนขางมาก รวมทั้งการสราง
ความนาสนใจใหกับผลิตภัณฑจําเปนตองอาศัยประสบการณและความชํานาญในธุรกิจ ดังนั้นผูประกอบการรายยอยจํานวนมากใน
อุตสาหกรรมการจัดจําหนายผลิตภัณฑเครื่องสําอางและบํารุงผิวจึงมีขนาดคอนขางเล็กและมีการกระจายสินคาอยูในวงจํากัด
ผูประกอบการในธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑเครื่องสําอางและบํารุงผิว อาศัยชองทางการจัดจําหนาย 3 ชองทางหลัก สวน
ใหญไดแกการจัดจําหนายโดยวิธีการขายตรง และผานเคาทเตอรหางสรรพสินคา ซึ่งถือวาเปนคูแขงทางออมของบริษัท เนื่องจากมีกลุม
ลูกคาเปาหมายที่มีพฤติกรรมการเลือกซื้อที่แตกตางจากกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัท ดังนั้นคูแขงทางตรงของบริษัทไดแกกลุม
ผูประกอบการที่จัดจําหนายผลิตภัณฑผานชองทางรานคาปลีกทั่วไป ทั้งผูประกอบการที่เปนบริษัทขามชาติและผูประกอบการสัญชาติ
ไทย ที่จัดจําหนายสินคาที่มีลักษณะใกลเคียงกับสินคาของบริษัท มีกลุมลูกคาเปาหมายที่เปนวัยรุนถึงวัยทํางาน นําเสนอราคาขายใน
ระดับที่ใกลเคียงกัน และที่สําคัญคือมีแบรนดซึ่งเปนที่จดจําของลูกคา รวมทั้งมีการกระจายสินคาที่เขาถึงผูบริโภคในวงกวาง โดยบริษัท
มีสวนแบงการตลาดอยูในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับคูแขงทางตรงดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทมีการขยายตัวของรายไดและสาขาที่
คอนขางรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันทางตรงที่มีสวนแบงทางการตลาดสูงกวา และดวยศักยภาพในการแขงขัน โอกาสจากการ
เติบโตของอุตสาหกรรมและการเปดการคาเสรี ประกอบกับประสบการณในธุรกิจ ทําใหบริษัทเชื่อมั่นวาจะสามารถปรับตัวเพื่อสราง
ความไดเปรียบในอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งคาดวาจะสงผลใหเกิดการเติบโตอยางตอเนื่องในอนาคต
สรุปผลการดําเนินงาน
บิวตี้ บุฟเฟต และ บิวตี้ คอทเทจ จัดจําหนายโดยผานชองทางรานคาปลีก โดยที่ บิวตี้ คอทเทจเปดตัวในไตรมาสที่ 3 ของป
2554 ที่ผานมาบริษัทขยายสาขารานคาปลีกเพื่อการจัดจําหนายทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในจังหวัดตางๆทั่วประเทศ
รวมทั้งการเพิ่มชองทางการจําหนาย เมด อิน เนเจอร ผานโมเดิรนเทรดในไตรมาสที่ 2 ของป 2555 สงผลใหรายไดรวมของบริษัทเติบโต
อยางตอเนื่อง จาก 504.10 ลานบาทในป 2553 (อางอิงจากงบกําไรขาดทุนรวม) เปน 615.31 ลานบาทในป 2554 คิดเปนอัตราการ
เติบโตรอยละ 22.06 และในงวด 6 เดือนป 2555 บริษัทมีรายไดรวมเปนจํานวน 361.94 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 21.73
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนหนา
รายไดจากการขายหลักของบริษัท มาจากการจัดจําหนายผลิตภัณฑภายใตแนวคิด บิวตี้ บุฟเฟต โดยในป 2553และป 2554
มีจํานวนเทากับ 502.53 ลานบาท และ 604.14 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 99.69 และรอยละ 98.18 ของรายไดรวม
ตามลําดับ และคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 20.11ซึ่งเปนผลจากการขยายสาขาในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคา
มากยิ่งขึ้น โดยสาขา ณ สิ้นป 2554 มีจํานวนรวม 121 สาขาเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2553 ที่มีจํานวน 97 สาขาสําหรับงวด 6 เดือนป 2555
รายไดจาก บิวตี้ บุฟเฟต มีจํานวนเทากับ 323.20 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 9.26 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนหนา
เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มขึ้นเปน 125 สาขา ณ 30 มิถุนายน 2555 รวมทั้งมีการขยายการจัดจําหนายสูประเทศกัมพูชาในเดือน
กุมภาพันธ 2555 ทั้งนี้ บิวตี้ บุฟเฟต มีความโดดเดนในการนําเสนอเครื่องสําอางที่มีสีสันสดใสสวยงามและทันสมัย ซึ่งสงผลให บิวตี้
บุฟเฟต มีการจัดจําหนายผลิตภัณฑเครื่องสําอางในสัดสวนที่มากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑอื่น หรือคิดเปนสัดสวนโดยเฉลี่ยประมาณรอย
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ละ 52 ของยอดขายรวมของ บิวตี้ บุฟเฟต สวนผลิตภัณฑบํารุงผิวและอุปกรณเสริมความงาม มีสัดสวนการจําหนายโดยเฉลี่ยประมาณ
รอยละ 41 และรอยละ 7 ตามลําดับ
ในป 2554 ไดเกิดเหตุการณน้ําทวมใหญ ซึ่งสงผลสาขา บิวตี้ บุฟเฟต ตองปดตัวชั่วคราวจํานวน 25 สาขา (ประกอบกับสาขา
เซ็นทรัลพลาซาลาดพราวตองปดตัวชั่วคราวจากการปดปรับปรุงของหาง) สงผลใหสินคาและสินทรัพยของสาขาบิวตี้ บุฟเฟต เสียหาย
เปนจํานวนรวม 0.64 ลานบาท และเสียโอกาสจากการขายเปนจํานวนประมาณ 15 ลานบาท อยางไรก็ตามยอดขายของ บิวตี้ บุฟเฟต
ในป 2554 ก็ยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นในภาพรวม
ในสวนของผลิตภัณฑภายใตแนวคิด บิวตี้ คอทเทจ ณ สิ้นป 2554 บริษัทมีการเปดสาขาทั้งหมดเปนจํานวน 10 สาขา และมี
รายไดรวมเปนจํานวน 7.93 ลานบาท และสําหรับงวด 6 เดือนป 2555 บริษัทมีรายไดจาก บิวตี้ คอทเทจ เปนจํานวน 33.59 ลานบาท
คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 323.60 จากป 2554 โดยมีจํานวนสาขา ณ 30 มิถุนายน 2555 รวมทั้งสิ้น 21 สาขา โดย บิวตี้ คอทเทจ
มุงเนนการนําเสนอผลิตภัณฑที่ผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาตินานาชนิดที่มีคุณสมบัติเดนในการบํารุงผิว จึงทําใหสัดสวนโดยเฉลี่ยของ
ยอดขายของผลิตภัณฑบํารุงผิวอยูที่รอยละ 53 เมื่อเทียบกับยอดขายรวมของ บิวตี้ คอทเทจ ในขณะที่สัดสวนเฉลี่ยของผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางและอุปกรณเสริมความงามอยูที่ประมาณรอยละ 39 และรอยละ 8 ตามลําดับ
สําหรับผลิตภัณฑภายใตแนวคิด เมด อิน เนเจอรมีรายไดจากการจําหนายในงวด 6 เดือนป 2555เปนจํานวน 0.51 ลานบาท
ปจจุบัน เมด อิน เนเจอร นําเสนอเฉพาะผลิตภัณฑครีมอาบน้ําและโลชั่นบํารุงผิว เนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่ใชไดทั่วไปกับกลุมลูกคาทุก
เพศทุกวัน โดยบริษัทมีแผนที่จะขยายประเภทผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายมากขึ้นและคาดวาจะมีรายไดในสวนนี้เพิ่มขึ้นในอนาคต
ตนทุนขายของบริษัทในป 2553 และป 2554 มีจํานวนเทากับ 164.08 ลานบาท และ175.16 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน
อัตรากําไรขั้นตนรอยละ 67.35 และรอยละ 71.38 ตามลําดับ อัตรากําไรขั้นตนในป 2554 สูงกวาป 2553 เนื่องจากมีสัดสวนการขาย
ผลิตภัณฑที่มีอัตรากําไรขั้นตนสูงในจํานวนที่มากกวา ประกอบกับการเปดตัวของ บิวตี้ คอทเทจ ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนโดยรวมสูงกวา
บิวตี้ บุฟเฟต เล็กนอย สําหรับงวด 6 เดือนป 2555ตนทุนขายของบริษัทมีจํานวน 103.12 ลานบาทคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ71.14
โดยในไตรมาสที่ 2 ของป 2555 บริษัทไดเริ่มจัดจําหนายผลิตภัณฑ เมด อิน เนเจอร ผานชองทางโมเดิรนเทรด ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนที่ต่ํา
กวาการจัดจําหนายผานชองทางรานคาปลีก จึงทําใหอัตราขั้นตนโดยรวมในงวด 6 เดือน 2555 ปรับตัวลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับป
2554 บริษัทมีกําไรสุทธิในป 2553 ป2554 และงวด 6 เดือนป 2555 เปนจํานวน 101.90 ลานบาท 134.22 ลานบาท และ 85.13 ลาน
บาท ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 20.22รอยละ 21.81 และรอยละ 23.52 ตามลําดับ ทั้งนี้ กําไรสุทธิของบริษัทมีอัตราที่
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สาเหตุสําคัญเนื่องมาจากการเปดตัวและขยายตัวอยางรวดเร็วของ บิวตี้ คอทเทจ ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนที่สูงกวา
บิวตี้ บุฟเฟต เล็กนอย รวมทั้งการที่รายไดเพิ่มขึ้นในขณะที่คาใชจายคงที่บางสวนยังคงมีจํานวนเทาเดิม ซึ่งทําใหเกิดการประหยัดจาก
ขนาด (Economy of scale) ในการดําเนินธุรกิจ ประกอบกับการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตราที่ลดลงจากรอยละ 30 เปนรอยละ 23
ในป 2555
สรุปฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีสินทรัพยรวมเปนจํานวน 398.10 ลานบาท โดยเปนสินทรัพยหมุนเวียนคิดเปนสัดสวนรอย
ละ 58.94 ของสินทรัพยรวม ที่สําคัญไดแกเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 133.04 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ
33.42 ของสินทรัพยรวม เนื่องมาจากบริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานอยางตอเนื่อง สินคาคงเหลือของบริษัทมีจํานวน 94.88 ลานบาท
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 23.83 ของสินทรัพยรวม และมีระยะเวลาในการขายสินคาเฉลี่ยเทากับ 164 วัน ซึ่งคอนขางนานเนื่องจาก
บริษัทจําเปนตองมีการสํารองสินคาเพื่อขายสําหรับรานคาปลีกจํานวนมาก รวมทั้งสํารองไวเผื่อกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เชน เหตุการณ
น้ําทวม เปนตน อยางไรก็ตามสินคาคงเหลือที่อยูในคลังปกติของบริษัทรอยละ 98 เปนสินคาที่มีอายุไมเกิน 1 ป ซึ่งถือวามีความเสี่ยง
เรื่องสินคาเสื่อมสภาพต่ํา บริษัทมีลูกหนี้การคาจํานวน 2.38 ลานบาท ซึ่งมีสัดสวนที่นอยมากเนื่องจากขายสินคาดวยเงินสดเกือบ
ทั้งหมด และไมมีหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทมีสินทรัพยไมหมุนเวียนเปนจํานวน 163.45 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 41.06 ของสินทรัพย
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รวม ที่สําคัญไดแก ที่ดิน อาคาร อุปกรณ ซึ่งมีจํานวนสุทธิ 106.33 ลานบาท โดยสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ ไดแก สิทธิการเชาระยะยาว
ของสาขามาบุญครอง และสินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งไดแกโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการดําเนินงานของบริษัท เปนตน
บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เปนจํานวน 85.90 ลานบาทบริษัทอาศัยสภาพคลองจากเงินสดและเครดิต
เทอมที่ไดจากเจาหนี้การคาเปนหลัก ดังนั้นหนี้สินเกือบทั้งหมดของบริษัทจึงอยูในรูปของหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งมีจํานวนเทากับ 76.58 ลาน
บาท สวนใหญไดแกเจาหนี้การคาจํานวน 25.62 ลานบาท และเจาหนี้อื่น ซึ่งไดแก เจาหนี้กรมสรรพากร เจาหนี้คาเชา เปนตน เปน
จํานวนรวม 23.32 ลานบาท บริษัทมีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เปนจํานวน 312.20 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนหนี้สิน
ตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.28 เทา ซึ่งจะเห็นไดวาบริษัทใชแหลงเงินทุนในการดําเนินธุรกิจสวนใหญจากสวนของผูถือหุน ทําใหมีความ
เสี่ยงดานการเงินต่ําและมีความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ ภายหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการและผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเปน
จํานวน 162.50 ลานหุนใหแกกรรมการบริษัท สงผลใหทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัทเพิ่มขึ้นเปน 217.50 ลานบาท นอกจากนี้ยังมี
มติใหจายปนผลระหวางกาลเปนจํานวนรวม 215.75 ลานบาท ซึ่งมีผลทําใหเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ภายหลัง 30 มิถุนายน
2555ลดลงจาก 133.04 ลานบาท เปน 79.79 ลานบาท และทําใหสวนของผูถือหุนลดลงจาก 312.20 ลานบาทเหลือ 258.95 ลานบาท
ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิง บิวตี้ บุฟเฟต
ที่ผานมารายไดหลักของบริษัทเกือบทั้งหมดเปนรายไดจากการจําหนายปลีกใหกับผูบริโภคทั่วประเทศภายใตเครื่องหมาย
บิวตี้ บุฟเฟต โดยผลิตภัณฑเครื่องสําอางและบํารุงผิวเปนผลิตภัณฑเฉพาะซึ่งผูบริโภคจะคอนขางออนไหวตอขาวสารขอมูลตางๆทั้งใน
เชิงบวกและเชิงลบ ดังนั้นหากเกิดเหตุการณใดๆที่มีผลกระทบในเชิงลบตอภาพลักษณ บิวตี้ บุฟเฟต เชน ผูบริโภคเกิดอาการแพ
เครื่องสําอาง เปนตน อาจสงผลกระทบตอยอดขายและผลการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ บิวตี้ บุฟเฟต เปนแนวคิดของ
การพัฒนารานจําหนายผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่มีเอกลักษณเปนของตนเอง (Shop brand) ซึ่งถือไดวาเปนการเปดชองทางการจัด
จําหนายชองทางหนึ่งเทานั้น บริษัทสามารถพัฒนาแนวคิดในลักษณะของ Shop brand ขึ้นมาทดแทนได ตัวอยางเชน บิวตี้ คอทเทจ
และภายใต Shop brand บิวตี้ บุฟเฟต ยังมีการจัดแบงสินคาออกเปนหลากหลายแบรนด และบริษัทสามารถพัฒนาแบรนดใหมๆขึ้นมา
ทดแทนไดตลอดเวลาตามลักษณะของสินคาแฟชั่น ดังนั้นบริษัทจึงมีความมั่นใจวาการพึ่งพิงรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑภายใต
แนวคิด บิวตี้ บุฟเฟต จะลดลงตามลําดับเมื่อผลิตภัณฑที่จัดจําหนายภายใต Shop brand อื่นๆ เชน บิวตี้ คอทเทจ หรือผลิตภัณฑของ
เมด อิน เนเจอรมีการเติบโตมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทเชื่อมั่นวาความเสี่ยงจากภาพลักษณที่ถูกกระทบในเชิงลบมีโอกาสเกิดขึ้นไดนอย
เนื่องจากบริษัทใหความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑเปนอันดับหนึ่ง มีนโยบายรับประกันความพึงพอใจของลูกคา และมีการสื่อสาร
กับผูบริโภคอยางตอเนื่องผานสื่อตางๆ โดยหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบในเชิงลบตอภาพลักษณของบริษัท ผูบริหารคาดวาจะเปน
เพียงผลกระทบระยะสั้นเนื่องจากบริษัทสามารถสื่อสารชี้แจงใหผูบริโภครับทราบถึงขอเท็จจริงไดอยางรวดเร็วในหลายชองทาง
2. ความเสี่ยงจากการลอกเลืยนแบบสินคา
บริษัทไมมีนโยบายการผลิตสินคาดวยตนเอง แตจะใชวิธีการสั่งผลิตจากผูผลิตที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ
ประเภทตางๆ โดยผูผลิตจะเปนผูจัดหาวัตถุดิบในการผลิตทั้งหมด รวมทั้งเปนผูควบคุมสูตรการผลิตในรายละเอียด นอกจากนี้ผูผลิตบาง
รายทําหนาที่ทั้งการผลิตตัวเนื้อผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ทําใหสามารถผลิตไดตั้งแตตนทางจนถึงสินคาสําเร็จรูปซึ่งทําใหเกิดความ
เสี่ยงจากการลอกเลียนแบบสินคาและอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ผลิตภัณฑของบริษัทในปจจุบันมีจํานวน
สินคามากกวา 1,100 รายการ ซึ่งในจํานวนนี้มีผูผลิตประมาณ 20 รายทําการผลิตสินคาที่แตกตางกัน ทําใหผูผลิตรายใดรายหนึ่งไม
สามารถทราบสูตรการผลิตหรือลอกเลียนแบบผลิตภัณฑไดทั้งหมด และเพื่อเปนการลดความเสี่ยง บริษัทไดมีการจัดทําสัญญากับผูผลิต
ทุกรายที่ควบคุมสูตรการผลิตผลิตภัณฑของบริษัท โดยมีสาระสําคัญคือผูผลิตจะไมเปดเผยหรือเผยแพรสูตรหรือสวนผสมของสินคาและ
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ขั้นตอนการผลิตใหบุคคลอื่นไดรับทราบ รวมถึงจะไมผลิตสินคาดังกลาวออกมาจําหนายเอง ทั้งนี้ ใหเงื่อนไขดังกลาวมีผลทั้งในขณะที่
ผูผลิตยังทําการผลิตใหกับบริษัท และมีผลตอเนื่องไปอีกเปนระยะเวลา 1 - 3 ป หลังจากที่บริษัทยกเลิกการสั่งซื้อจากผูผลิตดังกลาวแลว
3. ความเสี่ยงจากพึ่งพิงผูผลิตสินคา
จากการที่โรงงานผูผลิตเปนผูควบคุมรายละเอียดของสูตรการผลิต ขั้นตอนการผลิต พรอมทั้งเปนผูจัดหาวัตถุดิบทั้งหมด ซึ่ง
หากผูผลิตหยุดทําการผลิตใหกับบริษัท จะสงผลใหบริษัทไมสามารถทําการจัดหาผลิตภัณฑที่เหมือนกันทุกประการได อยางไรก็ตาม
บริษัทมีนโยบายกระจายการสั่งผลิตสูผูผลิตจํานวนมากราย เพื่อมิใหเกิดการพึ่งพิงผูผลิตรายใดรายหนึ่ง และหากเปนผลิตภัณฑที่ไดรับ
ความนิยม บริษัทจะทําการจัดหาผูผลิต 2 รายควบคูกันไป นอกจากนี้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑนั้นบริษัทจะทราบสูตรและวัตถุดิบใน
เบื้องตน โดยหากมีกรณีที่ผูผลิตยกเลิกการผลิต บริษัทสามารถทําการปรับปรุงสูตรและออกผลิตภัณฑใหมที่เทียบเทาหรือดีกวา
ผลิตภัณฑเดิมเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดมากขึ้นกวาเดิม
4. ความเสี่ยงจากการดอยคาของสินคาคงคลัง
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางและบํารุงผิวจัดเปนสินคาแฟชั่นที่มักจะมีการเปลี่ยนแปลงความนิยมในตัวผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
อยูเสมอ บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการดอยคาของสินคาคงคลังในกรณีที่กระแสนิยมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปจนทําใหสินคาคงคลังที่
มีอยูไมสามารถขายไดหรือมีมูลคาลดลง อยางไรก็ตามบริษัททําการสํารวจตลาดและพฤติกรรมของผูบริโภคอยางตอเนื่อง มีการ
วิเคราะหสถิติการขาย เชน อัตราเร็วในการขายสินคาแตละตัว วงจรอายุสินคา (Life cycle) เปนตน สงผลใหวางแผนการสั่งผลิตได
สอดคลองกับความตองการของตลาด และมีนโยบายการตรวจสอบอายุคงเหลือของสินคาอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการบริหารจัดการ
สินคาคงเหลือใหเหมาะสมกับชวงอายุ ทําใหบริษัทคาดวาผลกระทบจากความเสี่ยงนี้คอนขางนอย
5. ความเสี่ยงจากการทีธ่ ุรกิจอยูในอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูง
ธุรกิจคาปลีกเครื่องสําอางและผลิตภัณฑบํารุงผิวเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูง ใชเงินลงทุนเริ่มตนไมมากนัก รวมทั้งมีโครงสราง
การดําเนินธุรกิจที่ไมซับซอนในชวงเริ่มตน สงผลใหมีผูประกอบการรายใหมเขามาแขงขันไดโดยงาย ซึ่งทําใหบริษัทตองเผชิญกับ
ภาวะการแขงขันที่สูงและอาจสงผลกระทบตอผลประกอบการ นอกจากนี้ บริษัทยังมีความเสี่ยงจากการผูประกอบการรายยอยที่ขาย
สินคาลอกเลียนแบบ และสินคานําเขาอยางผิดกฎหมาย ซึ่งอาจกระทบตอยอดขายของบริษัทไดอยางไรก็ตาม แมวาคูแขงขันรายใหมจะ
สามารถเขามาในธุรกิจไดงาย แตการสรางแบรนดใหเปนที่จดจํา เพิ่มยอดขาย และรักษาฐานลูกคาในระยะยาวเปนสิ่งที่ทําไดไมงายนัก
เนื่องจากจะตองใชเงินทุนหมุนเวียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อการประชาสัมพันธและการขยายสาขาในวงกวาง โดยคูแขงขันที่เขามาใหมสวน
ใหญจะขาดอํานาจตอรองในการเชาพื้นที่ในทําเลที่ดี ทําใหมีศักยภาพในการแขงขันไมเทาเทียมกับรายเดิมที่มีอยู ทําใหบริษัทคาดวา
ความเสี่ยงที่ยอดขายจะลดลงจากการเขามาของคูแขงขันรายใหมอยูในระดับที่ไมมากนัก นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายมุงเนนการสราง
ความภักดีตอตราสินคา (Brand loyalty) ซึ่งผูที่ขายสินคาลอกเลียนแบบหรือสินคานําเขาผิดกฎหมาย ไมสามารถลอกเลียนแบบแนวคิด
ดังกลาวได ทําใหกลุมลูกคาที่ซื้อสินคาดังกลาวและสินคาของบริษัทเปนคนละกลุม และไมสงผลกระทบตอยอดขายของบริษัท
6. ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงาน
บริษัทมีการเปดสาขารานคาปลีก บิวตี้ บุฟเฟต และ บิวตี้ คอทเทจ เปนจํานวนมากทั่วประเทศ สาขาเกือบทั้งหมดไดรับการ
จัดทําสัญญาเชาดําเนินงานระยะสั้น 1 – 3 ป ดังนั้น หากเจาของพื้นที่ทําการยกเลิกสัญญาเชา อาจสงผลใหบริษัทไมสามารถจัด
จําหนายสินคาได และอาจกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท อยางไรก็ตามเจาของพื้นที่ซึ่งบริษัทเชาดําเนินงาน สวนใหญจะเปน
หางสรรพสินคาและซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญ เชน เทสโกโลตัส บิ๊กซี เซ็นทรัลพลาซา เดอะมอลล โรบินสัน เปนตน ซึ่งบริษัทจัดอยูใน
กลุมลูกคารายสําคัญ (Key account) ของเจาของพื้นที่ดังกลาว ที่ผานมาเจาของพื้นที่ไดทําการตอสัญญาเชาอยางตอเนื่องในกรณีที่
บริษัทรองขอ รวมถึงนําเสนอพื้นที่แหงใหมเพื่อใหบริษัทเชาเปดสาขาในกรณีที่หางสรรพสินคาและซุปเปอรมารเก็ตซึ่งเปนเจาของพื้นที่มี
การเปดสาขาใหม จึงทําใหบริษัทเชื่อมั่นวาผลกระทบจากความเสี่ยงนี้อยูในระดับต่ํา
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7. ความเสี่ยงจากการที่ผูถือหุน รายใหญของบริษทั ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 50
ภายหลังจากการเสนอขายหุนตอประชาชน กลุมนายสุวิน ไกรภูเบศจะถือหุนของบริษัทในสัดสวนรอยละ 70.83 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท สงผลใหเปนผูถือหุนใหญซึ่งสามารถควบคุมมติสวนใหญในที่ประชุมผูถือหุนได เวนแตเรื่องที่
กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทกําหนดใหตองไดรับมติไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้นผูถือหุนรายอื่นจึงอาจจะไม
สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญนําเสนอได อยางไรก็ตาม บริษัทจัดใหมีคณะกรรมการที่เปน
บุคคลภายนอกซึ่งไดแกกรรมการอิสระ 4 ทาน ซึ่งทําหนาที่ประธานกรรมการ รวมทั้งเปนกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน จากจํานวน
กรรมการทั้งหมด 8 ทาน เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลการทํางานของคณะกรรมการและผูบริหารบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริษัทมีนโยบายการดําเนินงานโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุนเปนสําคัญ
สรุปขอมูลหลักทรัพยที่เสนอขาย
ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 300ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 300 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00
บาท เปนทุนที่ชําระแลว 217.50 ลานบาทโดยบริษัทจะทําการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนจํานวน 80 ลานหุน คิดเปน
สัดสวนรอยละ 26.67 ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้และจะเสนอขายตอผูบริหารและพนักงานบริษัทจํานวน 2.50 ลาน
หุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.83 ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ อยางไรก็ตาม หากมีหุนเหลือจากการเสนอขายตอ
ผูบริหารและพนักงานบริษัท ใหสวนที่เหลือทั้งหมดไปรวมเสนอขายตอประชาชน
บริษัทมีความประสงคที่จะนําหุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายหลังจากที่ไดรับ
อนุญาตใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนที่เรียบรอยแลว โดยบริษัทมีวัตถุประสงคในการนําเงินที่ไดจากการระดมทุนในครั้งนี้ไปใชเพื่อการขยาย
สาขาในการจัดจําหนายผลิตภัณฑ รวมทั้งลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบการดําเนินงานภายใน เชน ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร การจัดตั้ง
ศูนยฝกอบรมพนักงาน การขยายคลังสินคา เปนตน เพื่อการรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยหากมีเงินทุนสวนที่เหลือ บริษัทจะใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานตอไป

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย)

สวนที่ 1 หนา 8

