12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1

งบการเงิน
12.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี

งบการเงินสําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ตรวจสอบโดย นายรุงโรจน เลี่ยนชวลิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6208 จาก สํานักงานตรวจสอบบัญชี พีเจ
แอคเคาติ้ง ซึ่งไดแสดงความเห็นวางบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
งบการเงินสําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ตรวจสอบโดย นางจันทนา ทวมสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2846 จาก สํานักงาน เอ เอส ที ซึ่งไดแสดงความเห็น
วาผูสอบบัญชีมิไดเขารวมสังเกตุการณการตรวจนับสินคาคงเหลือ ณ วันตนงวดจํานวน 41.22 ลานบาท เนื่องจากในขณะนั้นยังไมไดรับ
การแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และไมสามารถใชวิธีการตรวจสอบอื่นใหเปนที่พอใจในสินคาคงเหลือดังกลาว ซึ่งยกเวนผลของ
รายการปรับปรุงดังกลาว ผูสอบบัญชีมีความเห็นวางบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
หมายเหตุ: เนื่องจากงบการเงินงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2553 ดังกลาว ไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีที่มิไดอยูใน
รายชื่อผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน
ก.ล.ต.) ดั ง นั้ น นั ก ลงทุ น ควรพิ จ ารณาข อ มู ล และนํ า ข อ มู ล ในงบการเงิ น ของป ดั ง กล า วไปใช ด ว ยความรอบคอบ และ
ระมัดระวัง
งบการเงินสําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ตรวจสอบโดย นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด ซึ่งไดแสดงความเห็นวาผูสอบบัญชีมิไดเขารวมสังเกตุการณการตรวจนับสินคาคงเหลือ ณ วันตนงวดจํานวน 73.06
ลานบาท เนื่องจากในขณะนั้นยังไมไดรับการแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และไมสามารถใชวิธีการตรวจสอบอื่นใหเปนที่พอใจใน
สินคาคงเหลือดังกลาว ซึ่งยกเวนผลของรายการปรับปรุงดังกลาว ผูสอบบัญชีมีความเห็นวางบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
งบการเงินสําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
สอบทานโดย นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด ซึ่งไดแสดงความเห็นวาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป
งบกําไรขาดทุนรวม สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ในป 2553 บริษัทไดมีการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจ โดยการทยอยรับโอนสินทรัพยของสาขารานคาปลีกที่จดทะเบียน
และดําเนินงานโดยบุคคลธรรมดา คณะบุคคล และหางหุนสวนสามัญ จํานวน 38 แหง (รวมเรียกวา “กลุมบริษัท”) ซึ่งกรรมการบริษัทมี
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อํานาจในการกําหนดนโยบายการเงินและการบริหาร (รายละเอียดในหัวขอ 12.2.1 ความเปนมาเกี่ยวกับการปรับโครงสรางการ
ดําเนินงานในป 2553 และผลกระทบตองบการเงิน)
บริษัทไดทยอยโอนกิจการของรานคาปลีกที่ดําเนินการโดยกลุมบริษัทแตละแหง ตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2553 และไดโอนเสร็จ
สิ้นแหงสุดทายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ในการโอนกิจการนั้นไดโอนธุรกิจรานคาปลีกและสินคาคงเหลือ ณ วันโอนของแตละแหง
ใหกับบริษัท และเริ่มขายสินคาในนามของบริษัทนับตั้งแตวันที่รับโอนกิจการ ทั้งนี้ ฝายบริหารของบริษัทไดจัดทํางบกําไรขาดทุนรวมขึ้น
โดยการรวมงบกําไรขาดทุนของบริษัท โมนาโพลิแตนท จํากัด (ชื่อเดิมของบริษัท บิวตี้ คอมมูนี้ตี้ จํากัด (มหาชน)) และงบกําไรขาดทุน
ของกลุมบริษัท สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เนื่องจากกรรมการของบริษัทมีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงิน
และการบริหารอยางเปนสาระสําคัญ จึงถือเปนการรวมกิจการภายใตการควบคุมเดียวกันตั้งแตตนปจนถึงวันที่โอนกิจการใหกับบริษัท
โดยงบกําไรขาดทุนรวมนี้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะในการแสดงผลการดําเนินงานรวมของบริษัทและกลุมของบริษัทกอนการโอน
กิจการสําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพื่อประกอบการพิจารณาของฝายที่เกี่ยวของในการใชวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อเปน
ขอมูลนําเสนอบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
งบการเงินรวมนี้ตรวจสอบโดย นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 จาก บริษัท สอบบัญชี ดี
ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งไดแสดงความเห็นวาผูสอบบัญชีมิไดเขารวมสังเกตุการณการตรวจนับสินคาคงเหลือ ณ วันตนงวดใน
งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ จํานวนเงิน 46.25 ลานบาท และ 42.11 ลานบาท ตามลําดับ และ ณ วันปลายงวด จํานวนเงิน 73.06
ลานบาท และ 73.06 ลานบาท ตามลําดับ เนื่องจากในขณะนั้นยังไมไดรับการแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และไมสามารถใชวิธีการ
ตรวจสอบอื่นใหเปนที่พอใจในสินคาคงเหลือดังกลาว โดยสินคาคงเหลือตนงวด และ ณ วันที่โอนกิจการของกลุมบริษัทนั้น คํานวณโดย
ใชปริมาณสินคาคงเหลือของแตละแหงคูณดวยราคาทุนตอหนวยที่ประมาณอยางดีที่สุดของผูบริหารโดยใชราคาซื้อลาสุด ซึ่งผูสอบบัญชี
ไมสามารถใชวิธีการตรวจสอบใหเปนที่พอใจในราคาทุนของสินคาคงเหลือดังกลาวได นอกจากนี้ กลุมบริษัทไดรวบรวมคาใชจาย โดยมี
คาใชจายในการขายของกลุมบริษัทจํานวน 32.86 ลานบาท แตไมมีคาใชจายในการบริหาร ซึ่งผูสอบบัญชีไมสามารถใชวิธีการตรวจสอบ
ใหเปนที่พอใจในคาใชจายดังกลาววาไดถูกบันทึกครบถวนแลวในงบกําไรขาดทุนของกลุมบริษัทได ซึ่งยกเวนผลของรายการดังกลาว
ผูสอบบัญชีมีความเห็นวางบกําไรขาดทุนรวมของบริษัทแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักเกณฑในการจัดทํางบกําไรขาดทุน เพื่อวัตถุประสงคในการแสดงผลการดําเนินงาน
ทั้งนี้ กลุมบริษัทจํานวน 38 แหง มิไดจัดทํางบกําไรขาดทุนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากกลุมบริษัทเปนผูมีหนาที่
เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร เงินไดพึงประเมินประเภท 40 (8) ซึ่งในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสามารถหัก
คาใชจายเปนการเหมาได จึงใหจัดทําเพียงเงินสดรับ-จาย กลุมบริษัทแตละแหงจึงจัดทําเพียงรายงานการขายประจําวัน (จากระบบ
POS) ซึ่งสามารถรวบรวมเปนยอดขายประจําเดือนและแสดงปริมาณสินคาคงเหลือ ณ สิ้นเดือน ดังนั้นการพิจารณาคาใชจายสําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จึงเปนการรวบรวมและบางสวนเปนประมาณการของฝายบริหาร ดังนี้
(1) ตนทุนขาย
สินคาคงเหลือยกมาตนป ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 และสินคาคงเหลือ ณ วันที่โอนกิจการ มีจํานวน 5.03 ลานบาท และ 7.04
ลานบาท ตามลําดับ โดยปริมาณสินคาคงเหลือไดมาจากรายงานสินคาคงเหลือจากระบบ POS สวนราคาทุนตอหนวยของสินคาแตละ
ชนิดที่ใชในการคํานวณ ใชราคาที่ผูบริหารรวบรวมขึ้น โดยใชราคาซื้อครั้งลาสุดของสินคาแตละชนิดในป 2553
(2) คาใชจายในการขายและบริหาร
กลุมบริษัทจํานวน 38 แหงมีรายการคาใชจายในการขายจํานวนเงิน 32.86 ลานบาท โดยผูบริหารไดบันทึกเฉพาะคาใชจาย
ทางตรงที่มีการจายจริงโดยกลุมบริษัท เชน คาเชา คาบริการ และคาสาธารณูปโภค สวนคาธรรมเนียมธนาคาร ซึ่งเปนคาใชจายบัตร
เครดิตเปนการประมาณขึ้นตามยอดขายที่ใชบัตรเครดิตในอัตรารอยละ 2.5 สวนคาใชจายอื่น เชน คาใชจายพนักงานขาย คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนาย และคาโฆษณาประชาสัมพันธ ไมมีเนื่องจากในการดําเนินธุรกิจ บริษัทเปนผูรับผิดชอบ และกลุมบริษัทไมมีคาใชจายใน
การบริหาร เนื่องจากบริหารงานโดยบริษัท
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(3) การคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล
กลุมบริษัทเสียภาษีเงินไดแบบบุคคลธรรมดา ซึ่งคํานวณตามอัตรากาวหนา แตในการจัดทํางบกําไรขาดทุนรวมไดคํานวณ
ภาษีเงินไดตามเกณฑเดียวกันกับของบริษัท
อนึ่ง การประมาณการขอมูลคาใชจายในการจัดทํางบการเงินรวม ฝายบริหารไดใชวิธีการรวบรวมอยางดีที่สุด ซึ่งบางสวน
ไดมาจากการประมาณการภายใตขอมูลที่มีอยู ซึ่งฝายบริหารถือวาถูกตองตามที่ควร และคาดวาไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
ความถูกตองของงบการเงินรวม
หมายเหตุ: งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ไดรับการจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเฉพาะในการแสดงผล
การดําเนินงานรวมของบริษัทและกลุมของบริษัทกอนการโอนกิจการสําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของฝายที่เกี่ยวของในการใชวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อเปนขอมูลนําเสนอบริษัทเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย ดั ง นั้ น รายงานนี้ จึ ง ไม ส มควรนํ า ไปใช ใ นกรณี อื่ น ใด ไม ว า ทั้ ง หมดหรื อ บางส ว น
นอกเหนือจากวัตถุประสงคดังกลาวขางตน
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12.1.2 ตารางสรุปงบการเงินรวม บริษทั บิวตี้ คอมมูนติ ี้ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับปสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ ณ 30 กันยายน 2555
หนวย: บาท
งบแสดงฐานะการเงิน

2552
(ปรับปรุงใหม)
จํานวนเงิน รอยละ

2553
(ปรับปรุงใหม)
จํานวนเงิน รอยละ

11,075,424
1,102,378
39,748,453
41,219,511
93,145,766

6.15
0.61
22.09
22.90
51.75

16,098,665
1,139,131
2,190,080
73,057,909
92,485,785

57,929,316
15,712,737
982,177

32.19
8.73
0.55

60,544,659
14,487,109
723,340

2554
จํานวนเงิน

ณ 30 กันยายน 2555
รอยละ

จํานวนเงิน

รอยละ

8.60 105,236,513
0.61
1,902,971
1.17
5,094,635
39.01 92,645,954
49.38 204,880,073

29.81 87,130,516
0.54
4,339,630
1.44
6,311,126
26.24 103,599,415
58.03 201,380,687

23.47
1.17
1.70
27.91
54.25

32.33
7.74
0.39

94,643,139
13,261,481
1,357,803

26.81 109,812,524
3.76 12,342,259
0.38
1,778,395

29.58
3.32
0.48

9.91 38,076,805
0.26
813,867
50.62 148,153,095
100.00 353,033,169

10.79 44,263,533
0.23
1,626,205
41.97 169,822,917
100.00 371,203,604

11.92
0.44
45.75
100.00

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
สิทธิการเชา - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เงินมัดจําการเชา
อื่นๆ
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย
เจาหนี้อื่น
สวนของเจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่ถึง
กําหนดชําระใน 1 ป
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
เงินกูยืมจากกรรมการ
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว
กําไรสะสม – จัดสรรแลว
กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

11,927,132
279,095
86,830,458
179,976,225

6.63 18,565,327
0.16
479,387
48.25 94,799,822
100.00 187,285,607

10,000,000
29,678,229
19,321,331
1,927,089

5.56
16.49
10.74
1.07

28,498,951
24,546,102
1,428,886

15.22
13.11
0.76

34,075,250
29,724,858
373,500

9.65
8.42
0.11

35,662,585
22,200,044
261,637

9.61
5.98
0.07

3,222,000

1.79

1,412,971

0.75

1,016,724

0.29

1,080,348

0.29

64,148,649

35.64

12,994,998
68,881,908

6.94 50,317,867
36.78 115,508,200

14.25
32.72

5,933,416
65,138,029

1.60
17.55

3,972,745
8,050,744
87,933,217
979,100
100,935,806
165,084,455

2.21
2,223,974
4.47
7,127,015
48.86 64,753,972
0.54
1,213,702
56.08 75,318,664
91.73 144,200,571

1.19
815,090
3.81
6,086,461
34.57
954,073
987,304
0.65
1,616,400
40.22 10,459,329
77.00 125,967,528

0.23
1.72
0.27
0.28
0.46
2.96
35.68

625,756
5,175,409
1,207,989
2,319,488
9,328,642
74,466,671

0.17
1.39
0.33
0.62
2.51
20.06

5,000,000
5,000,000
9,891,770
14,891,770
179,976,225

2.78
5,000,000
2.78
5,000,000
5.50 38,085,036
8.27 43,085,036
100.00 187,285,607

2.67 55,000,000
2.67 55,000,000
20.34 172,065,641
23.00 227,065,641
100.00 353,033,169

15.58
15.58
48.74
64.32
100.00

300,000,000
217,500,000
10,787,500
68,449,433
296,736,933
371,203,604

80.82
58.59
2.91
18.44
79.94
100.00
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสนิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
หนวย: บาท
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน**
รายไดอื่น
กําไรจากการขายทรัพยสิน
อื่นๆ
รวมรายไดอื่น
รายไดรวม
กําไรกอนคาใชจาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรกอนตนทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ

2552
(ปรับปรุงใหม)
จํานวนเงิน รอยละ

2553
(ปรับปรุงใหม)
จํานวนเงิน รอยละ

2553
(งบรวม)*
จํานวนเงิน รอยละ

2554

งวด 9 เดือนป 2555

จํานวนเงิน

185,402,561
110,930,213
74,472,348

83.81
50.14
40.17

359,344,112
159,052,772
200,291,340

99.57
44.07
55.74

502,532,419
164,078,714
338,453,705

99.69
32.55
67.35

612,075,315
175,161,522
436,913,794

99.47
28.47
71.38

552,407,705
158,695,183
393,712,522

35,828,060
35,828,060
221,230,621
110,300,408
51,322,348
59,803,369
111,125,718
(825,310)

16.19
16.19
100.00
49.86
23.20
27.03
50.23
(0.37)

781,047
788,851
1,569,897
360,914,009
201,861,237
107,360,861
52,182,323
159,543,185
42,318,052

0.22
0.22
0.43
100.00
55.93
29.75
14.46
44.21
11.73

781,047
788,851
1,569,897
504,102,317
340,023,603
140,221,610
52,182,323
192,403,933
147,619,670

0.15
0.16
0.31
100.00
67.45
27.82
10.35
38.17
29.28

50,900
3,187,069
3,237,969
615,313,284
440,151,762
168,660,614
72,803,075
241,463,690
198,688,072

0.01
0.52
0.53
100.00
71.53
27.41
11.83
39.24
32.29

6,218,545
6,218,545
558,626,250
399,931,067
181,535,088
57,356,666
238,891,754
161,039,312

1.11
1.11
100.00
71.59
32.50
10.27
42.76
28.83

2,059,144
(2,884,455)
1,776,710
(4,661,165)

0.93
(1.30)
0.80
(2.11)

427,289
41,890,764
13,697,498
28,193,266

0.12
11.61
3.80
7.81

427,289
147,192,381
45,287,983
101,904,398

0.08
29.20
8.98
20.22

978,876
197,709,197
63,485,367
134,223,830

0.16
32.13
10.32
21.81

339,684
160,699,628
37,778,336
122,921,292

0.06
28.77
6.76
22.00

รอยละ

จํานวนเงิน

รอยละ
98.89
28.41
71.27

หมายเหตุ: * งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับป 2553 ไดรับการจัดทําโดยฝายบริหาร และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี โดยจัดทําเสมือนกับไดมีการรวมสาขาทั้งหมดที่
ดําเนินการภายใตบุคคลและนิติบุคคลอื่นซึ่งอยูภายใตการควบคุมของกรรมการบริษัท เขามาอยูภายใตการดําเนินงานของบริษัทตั้งแตตนป
** อัตรารอยละของกําไรขั้นตน คํานวณจากมูลคากําไรขั้นตน หารดวยรายไดหลักจากการขายผลิตภัณฑ (ไมรวมรายไดอื่นๆ) ซึ่งสอดคลองกับอัตรา
กําไรขั้นตนที่เปดเผยในอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
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งบกระแสเงินสด
สําหรับปสนิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
หนวย: บาท
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิกอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน:
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ขาดทุนจากการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ
คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ
กําไรจากการขายทรัพยสิน
ขาดทุนจากการตัดจําหนายทรัพยสิน
ดอกเบี้ยจาย
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยจากการดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดไดมา(ใชไป)จากการดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
ซื้ออาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มทุน
ชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมกรรมการลดลง
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด
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2553

2554

งวด 9 เดือนป 2555

41,890,764

197,709,197

160,699,628

16,455,123
2,270,449
(29,662)
(781,047)
805,298
427,289
61,038,214

744,079
17,346,390
784,908
(50,900)
1,606,740
978,876
219,119,288

220,685
16,124,996
2,535,487
17,486
339,684
179,937,966

35,921,505
(32,479,070)
(6,838,487)
(3,396,052)

(3,668,395)
(20,372,952)
(19,845,959)
(43,887,306)

(3,653,150)
(13,488,948)
(6,999,066)
(24,141,164)

1,184,157
234,602
1,418,760
59,060,922
(427,289)
(702,500)
57,931,134

(1,932,408)
402,698
(1,529,710)
173,702,272
(978,876)
(26,162,498)
146,560,898

(11,978,348)
703,088
(11,275,260)
144,521,543
(339,684)
(82,162,786)
62,019,072

(16,861,099)
2,112,182
(14,748,917)

(22,160,652)
2,624,252
(945,681)
(20,482,080)

(23,990,210)
(782,159)
(24,772,370)

(10,000,000)
(2,246,975)
(2,732,757)
(23,179,244)
(38,158,976)
5,023,241
11,075,424
16,098,665

(2,464,269)
(1,436,801)
(33,039,899)
(36,940,970)
89,137,848
16,098,665
105,236,513

162,500,000
(301,198)
(847,428)
(954,073)
(215,750,000)
(55,352,700)
(18,105,997)
105,236,513
87,130,516

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
สําหรับปสนิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง
(เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
(เทา)
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด
(เทา)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา
(เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
(วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ
(เทา)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
(วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาสําเร็จรูป
(เทา)
ระยะเวลาขายสินคาสําเร็จรูปเฉลี่ย
(วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้
(เทา)
ระยะเวลาชําระหนี้
(วัน)
วงจรเงินสด
(วัน)
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นตน
(%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
(%)
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร
(%)
อัตราสวนกําไรสุทธิ
(%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
(%)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
(%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
(%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย
(เทา)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
(เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย
(เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน
(เทา)
อัตราการจายเงินปนผล
(%)
อัตรากําไรสุทธิตอหุนปรับลดเต็มที่ ***
(บาท)

2552

2553

2553
(งบรวม)*

2554

งวด 9 เดือน
ป 2555

1.45
0.19
n/a
204.42
2
3.35
108
n/a
n/a
4.96
73
37

1.34
0.25
0.87
320.63
1
2.78
129
2.89
124
5.47
66
65

1.34
0.25
2.45
448.39
1
2.87
125
2.98
121
5.64
64
62

1.77
0.93
1.59
402.40
1
2.11
170
3.19
113
5.60
64
107

3.09
1.40
0.69
235.97**
2**
2.16**
167**
3.54**
102**
6.07**
59**
109**

40.17%
(0.45%)
n/a
(2.11%)
(27.06%)

55.74%
11.78%
205.48%
7.81%
97.26%

67.35%
29.38%
160.18%
20.22%
351.54%

71.38%
32.46%
109.19%
21.81%
99.37%

71.27%
29.15%
50.45%
22.00%
62.58%**

(3.45%)
(6.59%)
1.64

15.35%
31.04%
1.97

55.49%
112.21%
2.75

49.68%
110.49%
2.28

45.26%**
103.09%**
2.06**

11.09
n/a
n/a
0.00%
(0.02)

3.35
138.22
1.05
0.00%
0.09

3.35
384.66
2.97
0.00%
0.34

0.55
177.45
2.48
0.00%
0.45

0.25
425.46
0.26
0.00%
0.55**

หมายเหตุ: * คํานวณอัตราสวนทางการเงินจากงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553
** คํานวณเปนป
*** คํานวณที่ฐานทุนจดทะเบียน 300 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท
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12.2

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.2.1 ความเปนมาเกีย่ วกับการปรับโครงสรางการดําเนินงานในป 2553 และผลกระทบตองบการเงิน

ในการดําเนินงานของบริษัทชวงกอนหนาป 2553 นั้น ราน บิวตี้ บุฟเฟต จํานวน 38 สาขา จดทะเบียนและดําเนินการโดย
บุคคลธรรมดา คณะบุคคล และหางหุนสวนสามัญ จํานวนรวม 38 ราย (“บุคคลและนิติบุคคลอื่น”) ซึ่งกรรมการบริษัทมีอํานาจในการ
กําหนดนโยบายการเงินและการบริหารอยางเปนสาระสําคัญ (ไมรวมสาขาที่ดําเนินงานโดยแฟรนไชส ซึ่งมิไดอยูภายใตการควบคุมของ
บริษัท) โดยบริษัทขายสินคาใหกับบุคคลและนิติบุคคลอื่นดังกลาวและใหบริการบริหารจัดการรานสาขาเสมือนกับเปนรานสาขาของ
บริษั ทเอง ดังนั้ น เพื่อ ขจั ดความขั ดแยง ทางผลประโยชนในการเข าจดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรั พย ในป 2553 บริษัท จึง ไดท ยอย
ดําเนินการโอนธุรกิจรานคาปลีก บิวตี้ บุฟเฟต และสินคาคงเหลือของบุคคลและนิติบุคคลอื่นดังกลาว และเริ่มขายสินคาในนามของ
บริษัทนับตั้งแตวันที่รับโอนกิจการ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวแลวเสร็จ ณ สิ้นป 2553 (รายละเอียดในสวนที่ 11 รายการระหวางกัน)
จากลักษณะการดําเนินงานในอดีตและการปรับโครงสรางขางตน สงผลตอการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริษัท กลาวคือ
(1) งบแสดงฐานะการเงินสําหรับป 2552 มิไดแสดงสินทรัพยและหนี้สินทั้งหมด เนื่องจาก ณ สิ้นป 2552 ยังคงมีสาขารานคา
ปลีกบางสวนที่ดําเนินการโดยบุคคลและนิติบุคคลอื่น อยางไรก็ตาม บริษัทไดทําการโอนสาขาทั้งหมดเสร็จสิ้นในป 2553
จึงทําใหงบแสดงฐานะการเงินสําหรับป 2553 และปตอๆมา แสดงสินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดของบริษัทตามที่ควร
(2) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป 2552 มิไดรวมผลประกอบการของสาขารานคาปลีกที่ดําเนินการโดยบุคคลและนิติ
บุคคลอื่น และบริษัททําการบันทึกรายไดจากการใหบริการบริหารจัดการสาขารานคาปลีกดังกลาวเปนรายไดอื่น มี
จํานวน 35.83 ลานบาท
นอกจากนี้ บริษัททําการทยอยโอนสาขารานค าปลีก ของบุคคลและนิ ติบุคคลอื่น เริ่มตั้งแตวั นที่ 27 มีน าคม 2553
จนกระทั่งเสร็จสิ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ทําใหรายไดและตนทุนจากรานคาปลีกของบุคคลและนิติบุคคลอื่นในป
2552 และในชวงที่ยังมิไดโอนกิจการในป 2553 ยังไมถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สงผลใหงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป 2552 และป 2553 ไมเหมาะสมสําหรับการนํามาเปรียบเทียบกับงบการเงินป 2554 และป
ตอๆมา
ดังนั้น เพื่อใหผูลงทุนมองเห็นภาพรวมของผลการดําเนินงานในอดีตที่แทจริงของบริษัท ฝายบริหารจึงไดจัดทํางบกําไรขาดทุน
รวมสําหรับป 2553 โดยจัดทําเสมือนกับว าบริษัทไดมีการรวมสาขารานคาปลีก ของบุคคลและนิติบุคคลอื่นเขามาอยูภายใตการ
ดําเนินการของบริษัททั้งหมดตั้งแตตนป 2553 ซึ่งรายไดและตนทุนของสาขาดังกลาวจะถูกบันทึกเขามาอยูในงบกําไรขาดทุนรวมทั้งหมด
ตั้งแตตนงวด ทําใหผูลงทุนสามารถเปรียบเทียบผลประกอบการของป 2553 กับปตอๆมาไดอยางสมเหตุสมผล โดยงบกําไรขาดทุนรวม
ดังกลาวไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ซึ่งผูสอบบัญชีและฝายบริหารไดใหความเห็นตองบการเงินรวมดังที่ไดสรุปไวในหัวขอ
12.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
บริษัทมิไดจัดทํางบรวมสําหรับงบแสดงฐานะทางการเงิน เนื่องจาก ณ สิ้นป 2553 บริษัทไดดําเนินการโอนสาขารานคาปลีกที่
ดําเนินการโดยบุคคลและนิติบุคคลอื่นเขามาไวภายใตบริษัทเสร็จสิ้นแลว ดังนั้นงบแสดงฐานะทางการเงินสําหรับป 2553 ที่ตรวจสอบ
โดยผูสอบบัญชีจึงแสดงฐานะการเงินที่แทจริงของบริษัทและสามารถใชในการเปรียบเทียบกับงบการเงินปตอๆมาไดอยางสมเหตุสมผล
ทั้งนี้ ในการอธิบายและวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน บริษัทจะวิเคราะหฐานะการเงินของป 2552 แยก
ตางหากจากปอื่น เนื่องจากงบการเงินสําหรับป 2552 ไมเหมาะสมตอการนํามาเปรียบเทียบกับงบการเงินของปอื่นตามเหตุผลที่ไดกลาว
มาแลวขางตน และสําหรับการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับป 2553 ป 2554 และป 2555 นั้น ในสวนการอธิบาย
ผลการดําเนินงานและอัตราสวนทางการเงิน จะอางอิงจากงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับป 2553 ที่จัดทําโดยฝายบริหารและตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญชี ซึ่งมีความเหมาะสมในการนํามาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานและอัตราสวนทางการเงินของป 2554 และป 2555
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12.2.2 ภาพรวมการดําเนินงานที่ผานมา
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2543 (เดิมชื่อ บริษัท โมนาโพลิแตนท จํากัด) ประกอบ
ธุรกิจคาปลีกผลิตภัณฑเพื่อความงาม ไดแก ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง (Make-up) ผลิตภัณฑบํารุงผิว (Skin care) และอุปกรณเสริมความ
งาม (Accessories) ปจจุบันจัดจําหนายภายใตแนวคิด 3 รูปแบบ ไดแก บิวตี้ บุฟเฟต, บิวตี้ คอทเทจ และ เมด อิน เนเจอร ซึ่งแตละ
แนวคิดจะมีความแตกตางกันในดานการออกแบบผลิตภัณฑ ชองทางการจําหนาย และตําแหนงทางการตลาด เพื่อการตอบสนองความ
ตองการตอกลุมลูกคาเปาหมายที่แตกตางกัน และเปนการสรางฐานลูกคาใหครอบคลุมทุกระดับของการใชผลิตภัณฑเพื่อความงาม
บิวตี้ บุฟเฟต และ บิวตี้ คอทเทจ จัดจําหนายโดยผานชองทางรานคาปลีก โดยที่ บิวตี้ บุฟเฟต มีความโดดเดนในการจําหนาย
ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ในขณะที่ บิวตี้ คอทเทจ ซึ่งเปดตัวในไตรมาสที่ 3 ของป 2554 เนนการจัดจําหนายผลิตภัณฑจากธรรมชาติเพื่อ
การบํารุงผิว และในไตรมาสที่ 2 ของป 2555 บริษัทไดเปดตัวผลิตภัณฑภายใตแนวคิด เมด อิน เนเจอร จัดจําหนายโดยผานชองทาง
โมเดิรนเทรดเพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาในวงกวางมากขึ้น โดยเปนผลิตภัณฑประเภทครีมอาบน้ําและโลชั่นบํารุงผิวจากธรรมชาติ ซึ่งเปน
ผลิตภัณฑที่ใชในชีวิตประจําวันทั่วไป ที่ผานมาบริษัทขยายสาขารานคาปลีกเพื่อการจัดจําหนายทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ
ในจังหวัดตางๆทั่วประเทศ รวมทั้งการเพิ่มชองทางการจําหนายผานโมเดิรนเทรด สงผลใหรายไดรวมของบริษัทเติบโตอยางตอเนื่อง จาก
504.10 ลานบาทในป 2553 (อางอิงจากงบกําไรขาดทุนรวม) เปน 615.31 ลานบาทในป 2554 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 22.06
และในงวด 9 เดือนป 2555 บริษัทมีรายไดรวมเปนจํานวน 558.63 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 21.95 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปกอนหนา โดยบริษัทมีกําไรสุทธิในป 2553 ป 2554 และงวด 9 เดือนป 2555 เปนจํานวน 101.90 ลานบาท 134.22 ลาน
บาท และ 122.92 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 20.22 รอยละ 21.81 และรอยละ 22.00 ตามลําดับ ทั้งนี้ กําไรสุทธิ
ของบริษัทมีอัตราที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สาเหตุสําคัญเนื่องมาจากการเปดตัวและขยายตัวอยางรวดเร็วของ บิวตี้ คอทเทจ ซึ่งมีอัตรา
กําไรขั้นตนที่สูงกวา บิวตี้ บุฟเฟต เล็กนอย รวมทั้งการที่รายไดเพิ่มขึ้นในขณะที่คาใชจายคงที่บางสวนยังคงมีจํานวนเทาเดิม ซึ่งทําใหเกิด
การประหยัดจากขนาด (Economy of scale) ในการดําเนินธุรกิจ ประกอบกับการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตราที่ลดลงจากรอยละ
30 เปนรอยละ 23 ในป 2555
ทั้งนี้เพื่อใหบริษัทเติบโตอยางยั่งยืน สอดคลองกับแนวโนมมูลคาตลาดเครื่องสําอางในประเทศไทย และมูลคาการสงออก
เครื่องสําอางที่มีการเติบโตอยางตอเนื่อง จากการเตรียมตัวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASIAN Economic Community: AEC)
และการเปดเสรีทางการคา (Free Trade Area: FTA) ปจจุบันบริษัทมีโครงการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑรูปแบบใหมที่เกี่ยวของกับความ
งาม สุขภาพ และไลฟสไตล ซึ่งเปนสายธุรกิจที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ เพื่อตอบสนองความตองการที่หลากหลายของผูบริโภค รวมทั้ง
การขยายสาขาอยางตอเนื่อง และมีแผนการพัฒนาระบบการจัดจําหนายผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) เพื่อใหผลิตภัณฑ
เขาถึงผูบริโภคมากขึ้น
12.2.3 การวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสําหรับป 2552
ผลการดําเนินงานในป 2552 บริษัทมีรายไดจากการขายจํานวน 185.40 ลานบาท ซึ่งเปนรายไดจากการจําหนายสินคาของ
บิวตี้ บุฟเฟต ทั้งหมด (เฉพาะสาขาที่ดําเนินงานโดยบริษัทเทานั้น ไมรวมสาขาที่ดําเนินงานโดยบุคคลและนิติบุคคลอื่น) และมีรายไดอื่น
จํานวน 35.84 ลานบาท ซึ่งเปนรายไดจากการใหบริการบริหารจัดการใหกับสาขาที่ดําเนินการโดยบุคคลและนิติบุคคลอื่น สงผลให
รายไดรวมในป 2552 มีจํานวน 221.23 ลานบาท บริษัทมีตนทุนขายเปนจํานวน 110.93 ลานบาท โดยกวารอยละ 99 ของตนทุนขายดัง
กลาวคือตนทุนสินคาขายที่บริษัทสั่งผลิต สวนตนทุนอื่นๆ ไดแก ตนทุนคาขนสง และคาใชจายในการนําเขาสินคา ทั้งนี้ บริษัทมีกําไร
ขั้นตนเปนจํานวน 74.47 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 40.17
คาใชจายในการขายของบริษัทมีจํานวน 51.32 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.20 ของรายไดรวม สวนใหญไดแก คาใชจาย
เกี่ยวกับพนักงาน คาโฆษณาและสงเสริมการขาย และคาเชา ในสวนของคาใชจายในการบริหารมีจํานวน 59.80 ลานบาท ซึ่งสวนใหญ
ไดแก เงินเดือนพนักงาน คาใชจายสํานักงาน เปนตน บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสําหรับป 2552 เปนจํานวน 2.88 ลานบาท คิดเปนอัตรา
ขาดทุนสุทธิรอยละ 2.11
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ฐานะการเงินของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 179.98 ลานบาท เปนสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน
93.15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 51.78 ของสินทรัพยรวม ประกอบดวยสินคาคงเหลือ 41.23 ลานบาท ลูกหนี้การคาจํานวน 1.10 ลาน
บาท และลูกหนี้อื่น ซึ่งไดแกคาใชจายจายลวงหนา รายไดคางรับและอื่นๆ จํานวนรวม 39.75 ลานบาท สินทรัพยไมหมุนเวียนมีจํานวน
86.83 ลานบาท คิดเปนรอยละ 48.25 ของสินทรัพยรวม ที่สําคัญไดแกที่ดิน อาคาร และอุปกรณเปนจํานวน 57.93 ลานบาท สิทธิการ
เชาซึ่งเปนของสาขามาบุญครองจํานวน 15.71 ลานบาท และเงินมัดจําการเชาจํานวน 11.93 ลานบาท
หนี้สินรวมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวน 165.08 ลานบาท เปนหนี้สินหมุนเวียน 64.15 ลานบาท และหนี้สินไม
หมุนเวียน 100.94 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 35.64 และรอยละ 56.08 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ หนี้สินหมุนเวียนที่สําคัญ
ประกอบดวยเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 29.68 ลานบาท และเจาหนี้อื่น 19.32 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนคาใชจายคางจาย หนี้สินไม
หมุนเวียนที่สําคัญไดแกเงินกูยืมจากกรรมการ ซึ่ง ณ สิ้นป 2552 มีจํานวน 87.93 ลานบาท ซึ่งเปนใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิน
กิจการ บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 5.00 ลานบาท และมีกําไรสะสม 14.91 ลานบาท รวมเปนสวนผูถือหุน
14.89 ลานบาท
12.2.4 การวิเคราะหผลการดําเนินงานสําหรับป 2553 - งวด 9 เดือนป 2555
การวิเคราะหผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับป 2553 อางอิงจากงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับป สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม
2553 ซึ่งจัดทําภายใตหลักการวาบริษัทไดมีการรวมสาขารานคาปลีกของบุคคลและนิติบุคคลอื่นเขามาอยูภายใตการดําเนินการของ
บริษัททั้งหมดตั้งแตตนป 2553 ซึ่งทําใหสามารถพิจารณาเปรียบเทียบผลประกอบการของป 2553 กับปตอๆมาไดอยางสมเหตุสมผล
รายได
รายไดรวมของบริษัทในป 2553 – 2554 มีจํานวนเทากับ 504.10 ลานบาท และ 615.31 ลานบาท ตามลําดับคิดเปนอัตราการ
เติบโตรอยละ 22.06 สวนในงวด 9 เดือนป 2555 รายไดรวมมีจํานวนเทากับ 558.63 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 21.95 เมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปกอนหนา ทั้งนี้ รายไดจากการขายของบริษัทมาจากการจัดจําหนายผลิตภัณฑ 3 ประเภทหลัก คือ ผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง (Make-up) ผลิตภัณฑบํารุงผิว (Skin care) และอุปกรณเสริมความงาม (Accessories) โดยมีสัดสวนการจําหนายโดย
เฉลี่ยสําหรับชวงป 2553 – งวด 9 เดือน 2555 ประมาณรอยละ 51 รอยละ 42 และรอยละ 7 ตามลําดับ
รายไดของบริษัทเติบโตอยางตอเนื่อง เนื่องมาจากการขยายสาขารานคาปลีกของ บิวตี้ บุฟเฟต และการเปดตัวของ บิวตี้
คอทเทจ ในไตรมาส 3 ป 2554 รวมถึงการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายสูโมเดิรนเทรดดวยแนวคิดของแบรนด เมด อิน เนเจอร ที่เปดตัว
ในชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงสรางรายได
(หนวย: ลานบาท)
รายไดจาก บิวตี้ บุฟเฟต
เครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑบํารุงผิว
อุปกรณเสริมความงาม
รวมรายไดจาก บิวตี้ บุฟเฟต
รายไดจาก บิวตี้ คอทเทจ
เครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑบํารุงผิว
อุปกรณเสริมความงาม
รวมรายไดจาก บิวตี้ คอทเทจ
รายไดจาก เมด อิน เนเจอร
รายไดอื่นๆ
รายไดรวม

ป 2553 (งบรวม)
มูลคา
รอยละ

ป 2554
มูลคา รอยละ

260.27
201.35
40.92
502.53

51.63
39.94
8.12
99.69

311.42
253.15
39.58
604.14

1.57
504.10

0.31
100.00
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งวด 9 เดือนป 2555
มูลคา
รอยละ

50.61
41.14
6.43
98.18

254.55
209.14
29.53
493.23

45.57
37.44
5.29
88.29

2.86
0.47
4.41
0.72
0.66
0.11
7.93
1.29
3.24
0.53
615.31 100.00

24.76
28.11
3.87
56.74
2.44
6.22
558.63

4.43
5.03
0.69
10.16
0.44
1.11
100.00

(1) รายไดจาก บิวตี้ บุฟเฟต
รายไดจากการขายหลักของบริษัท มาจากการจัดจําหนายผลิตภัณฑภายใตแนวคิด บิวตี้ บุฟเฟต โดยในป 2553 และป 2554
มีจํานวนเทากับ 502.53 ลานบาท และ 604.14 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 99.69 และรอยละ 98.18 ของรายไดรวม
ตามลําดับ และคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 20.11 ซึ่งเปนผลจากการขยายสาขาในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคา
มากยิ่งขึ้น โดยสาขา ณ สิ้นป 2554 มีจํานวนรวม 120 สาขา เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2553 ที่มีจํานวน 97 สาขา สําหรับงวด 9 เดือนป 2555
รายไดจาก บิวตี้ บุฟเฟต มีจํานวนเทากับ 493.23 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 8.39 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนหนา
เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มขึ้นเปน 131 สาขา ณ 30 กันยายน 2555 รวมทั้งมีการขยายการจัดจําหนายสูประเทศกัมพูชาในเดือน
กุมภาพันธ 2555
การจัดจําหนายผลิตภัณฑภายใตแนวคิด บิวตี้ บุฟเฟต มีความโดดเดนในการนําเสนอเครื่องสําอางที่มีสีสันสดใสสวยงามและ
ทันสมัย ซึ่งสงผลให บิวตี้ บุฟเฟต มีการจัดจําหนายผลิตภัณฑเครื่องสําอางในสัดสวนที่มากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑอื่น หรือคิดเปน
สัดสวนโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 52 ของยอดขายรวมของ บิวตี้ บุฟเฟต สวนผลิตภัณฑบํารุงผิวและอุปกรณเสริมความงาม มีสัดสวน
การจําหนายโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 42 และรอยละ 6 ตามลําดับ
ผลิตภัณฑของ บิวตี้ บุฟเฟต นอกเหนือจากการจัดจําหนายผานรานคาปลีกที่ดําเนินการโดยบริษัทแลว ยังมีการจัดจําหนาย
ผานชองทางอื่นๆ ไดแก ผานแฟรนไชสที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัท และผานผูขายสงที่นําสินคาไปขายในพื้นที่ที่ไมมีสาขาของบริษัท
ตั้งอยู โดยมียอดขายเฉลี่ยผานชองทางดังกลาวประมาณรอยละ 4 และรอยละ 1 ของยอดขาย บิวตี้ บุฟเฟต โดยรวม ตามลําดับ โดย
ปจจุบันบริษัทไมมีนโยบายเปดใหแฟรนไชสเพิ่มเติม และยอดจําหนายผานผูขายสงจะมีแนวโนมที่ลดลงในอนาคตเนื่องจากบริษัทมี
นโยบายการขยายสาขาใหครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นในอนาคต
ผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวมป 2554 ตอ บิวตี้ บุฟเฟต
ในชวงครึ่งปหลังของป 2554 เกิดเหตุการณน้ําทวมใหญซึ่งสงผลใหบริษัทจําเปนตองปดดําเนินการรานคา บิวตี้ บุฟเฟต
ชั่วคราว ดังตอไปนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

สาขา
สาขาโลตัสนวนคร
สาขาโลตัสศาลายา
สาขาโลตัสลําลูกกา
สาขาเมเจอรปนเกลา
สาขาบิ๊กซีแจงวัฒนะ
สาขาบิ๊กซี รัตนาธิเบศร(บางใหญ)
สาขาฟวเจอรพารครังสิต
สาขาเดอะมอลลบางแค
สาขาบิ๊กซีลําลูกกา
สาขาบิ๊กซีฟวเจอรรังสิต
สาขาบิ๊กซีลําลูกกา 2
สาขาโลตัสหนองจอก
สาขาโลตัสคลอง 7
สาขาเซ็นทรัลวงศสวาง
สาขาโลตัสหลักสี่
สาขาเซ็นทรัลลาดพราว
สาขาเมเจอรหาแยกปากเกร็ด
สาขาเซ็นทรัลแจงวัฒนะ
สาขาบิ๊กซีแจงวัฒนะ 2

ระยะเวลาปด (วัน)
208
129
94
46
40
36
31
30
29
29
28
28
27
24
24
22
22
21
20
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หมายเหตุ
สินคาคงเหลือและสินทรัพยเสียหาย
จํานวนรวม 0.16 ลานบาท
สินทรัพยเสียหาย จํานวนรวม 0.29 ลานบาท
สินทรัพยเสียหาย จํานวนรวม 0.20 ลานบาท
ไมมีสินคาหรือสินทรัพยเสียหาย
ไมมีสินคาหรือสินทรัพยเสียหาย
ไมมีสินคาหรือสินทรัพยเสียหาย
ไมมีสินคาหรือสินทรัพยเสียหาย
ไมมีสินคาหรือสินทรัพยเสียหาย
ไมมีสินคาหรือสินทรัพยเสียหาย
ไมมีสินคาหรือสินทรัพยเสียหาย
ไมมีสินคาหรือสินทรัพยเสียหาย
ไมมีสินคาหรือสินทรัพยเสียหาย
ไมมีสินคาหรือสินทรัพยเสียหาย
ไมมีสินคาหรือสินทรัพยเสียหาย
ไมมีสินคาหรือสินทรัพยเสียหาย
ไมมีสินคาหรือสินทรัพยเสียหาย
ไมมีสินคาหรือสินทรัพยเสียหาย
ไมมีสินคาหรือสินทรัพยเสียหาย
ไมมีสินคาหรือสินทรัพยเสียหาย

ลําดับที่
20
21
22
23
24
25

สาขา
สาขาเซ็นทรัลปนเกลา
สาขาแฟชั่นไอสแลนด 2
สาขาแฟชั่นไอแลนด 3
สาขาเมเจอรรัชโยธิน
สาขาโลตัสปนเกลา
สาขายูเนี่ยนมอลล

ระยะเวลาปด (วัน)
19
18
17
17
15
15

หมายเหตุ
ไมมีสินคาหรือสินทรัพยเสียหาย
ไมมีสินคาหรือสินทรัพยเสียหาย
ไมมีสินคาหรือสินทรัพยเสียหาย
ไมมีสินคาหรือสินทรัพยเสียหาย
ไมมีสินคาหรือสินทรัพยเสียหาย
ไมมีสินคาหรือสินทรัพยเสียหาย

จากเหตุการณน้ําทวมดังกลาว สงผลใหเกิดความเสียหายตอสาขาของ บิวตี้ บุฟเฟต จํานวน 3 สาขา ไดแก สาขาโลตัสนวนคร
สาชาโลตัสศาลายา และสาขาโลตัสลําลูกกา ดังที่ไดสรุปไวในตารางขางตน สวนสาขาอื่นๆไมเกิดความเสียหายเนื่องจากบริษัทสามารถ
ขนยายสินคาและสินทรัพยในสวนที่จําเปนออกไดทันการ นอกจากนี้ ในชวงป 2554 สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพราว จําเปนตองปด
ดําเนินการชั่วคราวเนื่องจากการปดปรับปรุงของหางเปนระยะเวลา 195 วัน
แมวาเหตุการณน้ําทวมจะสงผลกระทบในวงกวาง แตยอดขายของบริษัทในป 2554 ก็ยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นในภาพรวม อยางไร
ก็ตาม เมื่อพิจารณาจากรายไดเฉลี่ยตอเดือนของแตละสาขาที่ปดดําเนินการเปรียบเทียบกับจํานวนวันที่ปดดําเนินการชั่วคราว บริษัท
เกิดการเสียโอกาสจากการขายเปนจํานวนรวมประมาณ 15 ลานบาท
(2) รายไดจาก บิวตี้ คอทเทจ
ผลิตภัณฑภายใตแนวคิด บิวตี้ คอทเทจ ไดรับการเปดตัวเปนครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2554 ที่หางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซา
สาขาลาดพราว ซึ่งหลังจากการเปดสาขาแรกแลวไดเกิดเหตุการณน้ําทวม ทําใหตองปดสาขาเปนเวลา 21 วัน ซึ่งสงผลใหยอดขายและ
แผนการขยายสาขาในชวงป 2554 เกิดการชะลอตัวเล็กนอย โดย ณ สิ้นป 2554 บริษัทมีการเปดสาขา บิวตี้ คอทเทจ ทั้งหมดเปนจํานวน
10 สาขา และมีรายไดรวมเปนจํานวน 7.93 ลานบาท และสําหรับงวด 9 เดือนป 2555 บริษัทมีรายไดจาก บิวตี้ คอทเทจ เปนจํานวน
56.74 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 3,738.41 จากป 2554 โดยมีจํานวนสาขา ณ 30 กันยายน 2555 รวมทั้งสิ้น 24 สาขา
บิวตี้ คอทเทจ มุงเนนการนําเสนอผลิตภัณฑที่ผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาตินานาชนิดที่มีคุณสมบัติเดนในการบํารุงผิว จึง
ทําใหสัดสวนโดยเฉลี่ยของยอดขายของผลิตภัณฑบํารุงผิวอยูที่รอยละ 50 เมื่อเทียบกับยอดขายรวมของ บิวตี้ คอทเทจ ในขณะที่สัดสวน
เฉลี่ยของผลิตภัณฑเครื่องสําอางและอุปกรณเสริมความงามอยูที่ประมาณรอยละ 44 และรอยละ 6 ตามลําดับ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑของ บิวตี้
คอทเทจ มีการจําหนายใหกับผูคาสงเชนเดียวกันกับ บิวตี้ บุฟเฟต โดยมีสัดสวนการจําหนายประมาณรอยละ 2ของยอดขาย แตมิไดมี
การจัดจําหนายผานแฟรนไชส
(3) รายไดจาก เมด อิน เนเจอร
บริษัทไดเริ่มเปดตัวผลิตภัณฑภายใตแนวคิด เมด อิน เนเจอร ผานชองทางรานคาปลีกขนาดใหญ หรือ โมเดิรนเทรด ในเดือน
เมษายน 2555 ซึ่งเปนแนวคิดผลิตภัณฑจากธรรมชาติคุณภาพสูง โดยมีรายไดจากการจําหนายในงวด 9 เดือนป 2555 เปนจํานวน 2.44
ลานบาท ปจจุบัน เมด อิน เนเจอร นําเสนอเฉพาะผลิตภัณฑครีมอาบน้ําและโลชั่นบํารุงผิว เนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่ใชไดทั่วไปกับกลุม
ลูกคาทุกเพศทุกวัน โดยบริษัทมีแผนที่จะขยายประเภทผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายมากขึ้นและคาดวาจะมีรายไดในสวนนี้เพิ่มขึ้นใน
อนาคต
(4) รายไดอื่น
รายไดอื่นในป 2553 – 2554 และงวด 9 เดือนป 2555 มีจํานวนรวม 1.57 ลานบาท 3.24 ลานบาท และ 6.22 ลานบาท
ตามลําดับ โดยรายไดอื่นของบริษัท ไดแก กําไรจากการขายทรัพยสินในการดําเนินงาน ซึ่งสวนใหญเปนรถยนต โดยในป 2553 และป
2554 มีจํานวน 0.78 ลานบาท และ 0.05 ลานบาท ตามลําดับ (รายไดจากการขายสินทรัพยในป 2554 ไดรวมผลกระทบจากการตัด
จําหนายสินคาและสินทรัพยถาวรที่เสียหายจากน้ําทวม จํานวน 0.64 ลานบาทแลว) นอกจากนี้ บริษัทมีรายไดอื่นๆในป 2553 ป 2554
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และงวด 9 เดือนป 2555 เปนจํานวน 0.79 ลานบาท 3.18 ลานบาท และ 6.13 ลานบาท ซึ่งสวนใหญไดแก ดอกเบี้ยรับ คาบริการแฟรน
ไชส และรายไดจากพนักงาน เชน คาชุดฟอรม เปนตน
ตนทุนขายและกําไรขั้นตน
ตนทุนขายของบริษัทในป 2553 และป 2554 มีจํานวนเทากับ 164.08 ลานบาท และ 175.16 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน
อัตรากําไรขั้นตนรอยละ 67.35 และรอยละ 71.38 ตามลําดับ อัตรากําไรขั้นตนในป 2554 สูงกวาป 2553 เนื่องจากมีสัดสวนการขาย
ผลิตภัณฑที่มีอัตรากําไรขั้นตนสูงในจํานวนที่มากกวา ประกอบกับการเปดตัวของ บิวตี้ คอทเทจ ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนโดยรวมสูงกวา
บิวตี้ บุฟเฟต เล็กนอย สําหรับงวด 9 เดือนป 2555 ตนทุนขายของบริษัทมีจํานวน 158.70 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ
71.27 โดยในไตรมาสที่ 2 ของป 2555 บริษัทไดเริ่มจัดจําหนายผลิตภัณฑ เมด อิน เนเจอร ผานชองทางโมเดิรนเทรด ซึ่งมีอัตรากําไร
ขั้นตนที่ต่ํากวาการจัดจําหนายผานชองทางรานคาปลีก จึงทําใหอัตราขั้นตนโดยรวมในงวด 9 เดือน 2555 ปรับตัวลดลงเล็กนอยเมื่อ
เทียบกับป 2554
เนื่องจากบริษัทไมมีนโยบายการผลิตสินคาดวยตนเอง ดังนั้นองคประกอบหลักของตนทุนขายจึงไดแกตนทุนการสั่งผลิตสินคา
สําหรับ บิวตี้ บุฟเฟต และ บิวตี้ คอทเทจ คิดเปนสัดสวนโดยเฉลี่ยมากกวารอยละ 99 ของตนทุนรวม สัดสวนดังกลาวคอนขางคงที่ในแต
ละปเนื่องจากราคาสั่งผลิตมีความผันผวนคอนขางนอย โดยบริษัทจะวางแผนการสั่งผลิตและการออกผลิตภัณฑใหมเปนรายป ทําให
บริษัทมีความยืดหยุนในการปรับแผนการกําหนดราคาขายใหสอดคลองกับตนทุนการสั่งผลิต สวนตนทุนขายอื่นๆ ประกอบดวย คือ คา
ขนสงสินคา คาภาษีและคาใชจายอื่นๆในการนําเขา คิดเปนสัดสวนโดยเฉลี่ยรวมประมาณรอยละ 0.5 ของตนทุนขายรวม
ในสวนของผลิตภัณฑ เมด อิน เนเจอร จะมีโครงสรางตนทุนแตกตางจากผลิตภัณฑอื่นๆ เนื่องจากบริษัทจัดจําหนายผาน
โมเดิรนเทรด โดยในชวงครึ่งปแรกของป 2555 การจําหนายใหกับโมเดิรนเทรดจะเปนลักษณะของการขายขาด (Sale) ซึ่งทางหางจะคิด
คาใชจายเปน 2 สวนคือ คาแรกเขาประมาณ 5,000 – 150,000 บาท (บันทึกบัญชีเปนคาใชจายในการขาย) และสวนแบงกําไรจากการ
ขาย ประมาณรอยละ 25 – 40 (บันทึกบัญชีเปนตนทุนขาย) ซึ่งคาใชจายดังกลาวจะแตกตางกันไปตามเงื่อนไขของแตละหาง
นอกจากนี้ในชวงครึ่งแรกของป 2555 บริษัทมีการจําหนายผลิตภัณฑ เมด อิน เนเจอร ในลักษณะของการฝากขาย
(Consignment) กับตัวแทนจําหนาย 1 ราย คือการจําหนายผานนิตยสาร 7-Catalog ของ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) โดยจะมี
การชําระคาสื่อสิ่งพิมพ คาโฆษณา คาเก็บรักษาและกระจายสินคาจํานวนหนึ่งทุก 2 เดือน และราคาขายผลิตภัณฑใหแก บริษัท ซีพี
ออลล จํากัด (มหาชน) จะมีระดับสวนลดที่ใกลเคียงกับสวนแบงกําไรจากการขายในกรณีขายขาดผานโมเดิรนเทรด
ทั้งนี้เงื่อนไขการจัดจําหนายสินคาทั้งในลักษณะของการขายขาดและฝากขายดังกลาวสงผลใหตนทุนขายของผลิตภัณฑ เมด
อิน เนเจอร อยูในระดับที่สูงกวาผลิตภัณฑอื่นของบริษัท อยางไรก็ตาม การจัดจําหนายในลักษณะนี้จะชวยลดคาใชจายในการขายและ
บริหารของบริษัท เชน คาใชจายพนักงานขาย คาเชา คาฝกอบรม คาคอมมิชชั่น เปนตน ซึ่งทําใหอัตรากําไรสุทธิของการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑ เมด อิน เนเจอร อยูในระดับที่ใกลเคียงกับผลิตภัณฑอื่นๆของบริษัท
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาใชจายในการขายในป 2553 และ ป 2554 มีจํานวนเทากับ 140.22 ลานบาท และ 168.66 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน
สัดสวนรอยละ 27.82 และรอยละ 27.41 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยคาใชจายในการขายหลักของบริษัทไดแกคาเชาและคาบริการ
สําหรับการดําเนินงานสาขารานคาปลีก ซึ่งในป 2553 และ ป 2554 มีจํานวนรวม 69.56 และ 75.27 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวน
โดยเฉลี่ยรอยละ 13 ของรายไดรวม คาใชจายในการขายที่สําคัญอื่นๆ ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คาคอมมิชชั่นพนักงานขาย คา
โฆษณาและสินคาสงเสริมการขาย ซึ่งคิดเปนสัดสวนโดยเฉลี่ยรอยละ 6 รอยละ 2 และรอยละ 2 ของรายไดรวมของบริษัท ตามลําดับ
สําหรับงวด 9 เดือนป 2555 คาใชจายในการขายมีจํานวนเทากับ 181.54 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 32.50 ของรายไดรวม ทั้งนี้
สัดสวนของคาใชจายในการขายตอรายไดรวมในงวด 9 เดือนป 2555 เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2554 เนื่องจากมีคาเชาและคาบริการใน
สัดสวนที่เพิ่มขึ้นจากการเปดสาขาใหมอยางตอเนื่อง ซึ่งรวมไปถึงคาแรกเขาที่ชําระตอหางโมเดิรนเทรดเพื่อการจัดจําหนายผลิตภัณฑ
เมด อิน เนเจอร และคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากการปรับคาแรงขั้นต่ํา รวมทั้งมีคาใชจายโฆษณาทางสื่อตางๆและทาง
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โทรทัศน โดยการโฆษณาดังกลาวออกอากาศในชวงไตรมาสที่ 3 และถูกบันทึกเปนคาใชจายในการขายสําหรับไตรมาสที่ 3 จํานวนรวม
7.34 ลาบาท ทั้งนี้สัดสวนคาเชาและบริการ คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน และคาโฆษณาและสงเสริมการขาย ดังกลาว คิดเปนรอยละ 14
รอยละ 7 และรอยละ 2 ของรายไดรวม ตามลําดับ
คาใชจายในการบริหาร สําหรับป 2553 และป 2554 มีจํานวนเทากับ 52.18 ลานบาท และ 72.80 ลานบาท ตามลําดับ คิด
เปนสัดสวนรอยละ 10.35 และ รอยละ 11.83 ของรายไดรวม ตามลําดับ คาใชจายในการบริหารที่สําคัญไดแก คาใชจายเกี่ยวกับ
พนักงาน ซึ่งในป 2553 และ ป 2554 มีจํานวน 26.88 และ 38.95 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนโดยเฉลี่ยรอยละ 6 ของรายไดรวม
สวนคาใชจายในการบริหารอื่นๆ ไดแก คาเดินทาง คาฝกอบรม คาธรรมเนียมตางๆ คาใชจายสํานักงาน คาเสื่อมราคา และอื่นๆ คิดเปน
สัดสวนโดยรวมประมาณรอยละ 5 ของรายไดรวม สําหรับงวด 9 เดือนป 2555 คาใชจายในการบริหารมีจํานวนเทากับ 57.36 ลานบาท
คิดเปนสัดสวนรอยละ 10.27 ของรายไดรวม ทั้งนี้ สัดสวนดังกลาวปรับตัวลดลงเนื่องจากรายไดรวมมีการเติบโตเพิ่มขึ้นในขณะที่
คาใชจายบริหารบางสวนคงที่หรือเติบโตในสัดสวนที่นอยกวารายได เชน คาเดินทาง คาใชจายสํานักงาน คาเสื่อมราคา เปนตน อยางไร
ก็ตาม ในงวด 9 เดือนป 2555 บริษัทมีการจายคาธรรมเนียมเปนจํานวนรวม 3.28 ลานบาท ซึ่งคอนขางสูงเมื่อเทียบกับปกอนหนา
สาเหตุจากมีการชําระคาธรรมเนียมวิชาชีพตางๆเพิ่มขึ้น เชน คาสอบบัญชี คาตรวจสอบภายใน เนื่องจากการเตรียมตัวเขาจดทะเบียน
รวมไปถึงคาใชจายในการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน
กําไรสุทธิ
บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป 2553 และ ป 2554 จํานวนเทากับ 101.90 ลานบาท และ 134.22 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน
อัตรากําไรสุทธิรอยละ 20.22 และรอยละ 21.81 ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตรากําไรขั้นตนในป 2554 ปรับตัวเพิ่มขึ้น สวนในงวด 9
เดือนป 2555 กําไรสุทธิมีจํานวนเทากับ 122.92 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิ 22.00 โดยอัตรากําไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
บริษัทเสียภาษีเงินไดในอัตราที่ลดลงจากรอยละ 30 ในป 2554 เหลือรอยละ 23 ในงวด 9 เดือนป 2555
12.2.5 การวิเคราะหฐานะทางการเงินสําหรับป 2553 - งวด 6 เดือนป 2555
สินทรัพย
สินทรัพยรวมของบริษัท ณ สิ้นป 2553 – สิ้นป 2554 และ ณ 30 กันยายน 2555 มีจํานวนเทากับ 187.29 ลานบาท 353.03
ลานบาท และ 371.20 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการขยายตัวรอยละ 88.50 และรอยละ 5.15 ตามลําดับ สาเหตุหลักจากการ
ขยายตัวของสินทรัพยรวมอยางมีนัยสําคัญในป 2554 เนื่องมาจากยอดขายเติบโตอยางตอเนื่องจากผลิตภัณฑภายใตแนวคิด บิวตี้
บุฟเฟต รวมทั้งการเปดตัวของแนวคิด บิวตี้ คอทเทจ ทําใหบริษัทมีเงินสดเพิ่มขึ้นจากการดําเนินงาน มีสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น รวมทั้งมี
สินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้นจากการขยายกิจการ
สินทรัพยหมุนเวียน ณ สิ้นป 2553 – สิ้นป 2554 และ ณ 30 กันยายน 2555 มีจํานวนเทากับ 92.49 ลานบาท 204.88 ลาน
บาท และ 201.38 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 49.38 รอยละ 58.03 และรอยละ 54.25 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ
สินทรัพยหมุนเวียนของบริษัทประกอบดวยสินทรัพยที่สําคัญ ดังตอไปนี้
(1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ สิ้นป 2553 – สิ้นป 2554 และ ณ 30 กันยายน 2555 มีจํานวนเทากับ 16.10
ลานบาท 105.24 ลานบาท และ 87.13 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 8.60 รอยละ 29.81 และรอยละ 23.47ของสินทรัพยรวม
ตามลําดับ โดยในชวงป 2554 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นอยางมากจากผลกําไรของการดําเนินงาน สวนในงวด 9 เดือนป
2555 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงเนื่องจากบริษัทมีการจายปนผลเปนจํานวนรวม 215.75 ลานบาท ประกอบกับมีการเพิ่ม
ทุนชําระแลวจาก 55 ลานบาทเปน 217.50 ลานบาท
(2) ลูกหนี้การคาสุทธิ ณ สิ้นป 2553 – สิ้นป 2554 และ ณ 30 กันยายน 2555 มีจํานวนเทากับ 1.14 ลานบาท 1.90 ลาน
บาท และ 4.34 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.61 รอยละ 0.54 และรอยละ 1.17 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ บริษัทมี
ลูกหนี้การคาในสัดสวนที่นอยมากเมื่อเทียบกับสินทรัพยรวมเนื่องจากขายสินคาดวยเงินสดเกือบทั้งหมด โดยมีระยะเวลาในการเก็บหนี้
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เฉลี่ยเทากับ 1 วัน ในชวงป 2553 – 2554 บริษัทมีการใหเครดิตทางการคาเฉพาะกับลูกหนี้แฟรนไชสและพนักงานบริษัท แตในป 2555
บริษัทไดเริ่มจัดจําหนายผลิตภัณฑ เมด อิน เนเจอร ผานชองทางโมเดิรนเทรด ทําใหมีการใหเครดิตทางการคาสําหรับคูคาในสวนนี้
เพิ่มขึ้น รวมทั้งยอดขายจากแฟรนไชสเพิ่มขึ้น จึงทําใหลูกหนี้การคาโดยรวมเพิ่มขึ้น และระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเปน
2 วัน ทั้งนี้ลูกหนี้คางชําระสวนใหญเปนลูกหนี้พนักงานในสวนของคาชุดฟอรมบริษัทซึ่งไดรับการผอนผันมากกวาลูกหนี้ตามปกติ
อยางไรก็ตามบริษัทไมมีลูกหนี้การคาที่คางชําระเกินกวา 6 เดือน และไมมีหนี้สงสัยจะสูญ
(3) ลูกหนี้อื่น ณ สิ้นป 2553 – สิ้นป 2554 และ ณ 30 กันยายน 2555 มีจํานวนเทากับ 2.19 ลานบาท 5.09 ลานบาท และ
6.31 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.17 รอยละ 1.44 และรอยละ 1.70 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ ซึ่งสวนใหญไดแกเงิน
มัดจําคาสินคา คาใชจายจายลวงหนา ดอกเบี้ยคางรับ เปนตน
(4) สินคาคงเหลือ ณ สิ้นป 2553 – สิ้นป 2554 และ ณ 30 กันยายน 2555 มีจํานวนเทากับ 73.06 ลานบาท 92.65 ลาน
บาท และ 103.60 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 39.01 รอยละ 26.24 และรอยละ 27.91 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ สินคา
คงเหลือของบริษัทจะแบงออกไดเปนสินคาสําเร็จรูป บรรจุภัณฑ และวัสดุสิ้นเปลือง ดังตาราง
รายละเอียดสินคาคงเหลือ
สินคาสําเร็จรูป
บรรจุภัณฑ
งานระหวางทํา
วัสดุสิ้นเปลือง
สินคาคงเหลือรวม
หัก คาเผื่อการลดมูลคาสินคาและสินคาเสื่อมคุณภาพ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ

ณ 31 ธ.ค. 2553
54,983,659
18,810,477
2,256,269
76,050,406
(2,992,496)
73,057,909

มูลคา (บาท)
ณ 31 ธ.ค. 2554
55,002,756
36,096,468
2,987,046
2,337,087
96,423,358
(3,777,404)
92,645,954

ณ 30 ก.ย. 2555
64,676,462
34,445,730
9,130,040
1,660,074
109,912,3066
(6,312,891)
103,599,415

บริษัทไมมีนโยบายการผลิตสินคาดวยตนเอง แตใชวิธีการสั่งผลิตโดยใหผูผลิตเปนผูจัดหาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตทั้งหมด
ดังนั้นสินคาคงเหลือเกือบทั้งหมดของบริษัทจึงอยูในรูปของสินคาสําเร็จรูปและบรรจุภัณฑ ซึ่งมีมูลคาโดยเฉลี่ยรอยละ 94 ของสินคา
คงเหลือโดยรวมในป 2553 – งวด 9 เดือน 2555 ทั้งนี้ สินคาสําเร็จรูปจะมีนโยบายการตั้งคาเผื่อการลดมูลคาสินคาและสินคาเสื่อม
คุณภาพโดยพิจารณาจากอายุของสินคา เชน ผลิตภัณฑบํารุงผิว จะถูกตั้งคาเผื่อฯในอัตราที่เร็วกวาเครื่องสําอางและอุปกรณเสริมความ
งาม เนื่องจากมีอายุการขายที่สั้นกวา และหากพบวาสินคาใดมีการชํารุดเสียหาย หมดอายุ หรือยกเลิกการขาย จะถูกตั้งสํารองคาเผื่อฯ
รอยละ 100 สําหรับบรรจุภัณฑจะมีนโยบายการตั้งคาเผื่อฯในอัตราที่ชากวาสินคาสําเร็จรูป เนื่องจากบรรจุภัณฑสวนใหญสามารถใชได
กับสินคาหลายประเภท รวมทั้งบางสวนสามารถนํามาพิมพฉลากใหมไดในกรณีที่สินคายกเลิกการผลิต ในสวนของวัสดุสิ้นเปลืองนั้น
สวนใหญไดแกเครื่องแบบพนักงาน และอุปกรณอื่นๆ ซึ่งมิไดมีการตั้งคาเผื่อการลดมูลคาเนื่องจากไมใชสินคาที่มีไวเพื่อขาย
สินคาคงเหลือที่ไดรับการตั้งสํารองคาเผื่อการลดมูลคาสินคาและสินคาเสื่อมคุณภาพสวนใหญไดแกบรรจุภัณฑ เชน ขวด
กลอง สติ๊กเกอร สําหรับสินคาที่เลิกผลิตแลวและไมสามารถนํากลับมาใชใหมได รวมทั้งสินคาสําเร็จรูปที่ชํารุด ซึ่งบริษัทจะแยกไวเปน
คลังสินคาชํารุด โดยสําหรับป 2553 ป 2554 และงวด 9 เดือน 2555 บริษัทมีการตั้งสํารองคาเผื่อฯในสวนของคลังสินคาชํารุดเปน
จํานวน 2.17 ลานบาท 3.76 ลานบาท และ 6.30 ลานบาท ตามลําดับ คลังสินคาชํารุดมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในงวด 9 เดือนป 2555
เนื่องจากบริษัทมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในและมีการตรวจสอบสินคาอยางเขมงวดมากขึ้น และมีการตั้งสํารองคาเผื่อฯ
เพิ่มขึ้นตามหลักความระมัดระวัง โดยสินคาในคลังชํารุดนี้จะถูกแยกไวตางหากเพื่อพิจารณารอทําลายตามหลักเกณฑของกรมสรรพากร
ตอไป
ณ สิ้นป 2553 – สิ้นป 2554 และ ณ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีระยะเวลาการขายสินคาเฉลี่ยเทากับ 125 วัน 170 วัน และ
167 วัน ตามลําดับ ซึ่งคอนขางนานเนื่องจากคํานวณรวมสินคาคงเหลือประเภทบรรจุภัณฑดวย และจะเห็นไดวาระยะเวลาขายสินคา
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากในป 2554 เนื่องจากมีเหตุการณน้ําทวมอันทําใหเกิดภาวะสินคาขาด สงผลใหบริษัทพิจารณาเก็บสํารองสินคาคงเหลือ
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โดยเฉพาะบรรจุภัณฑเพิ่มขึ้นเพื่อลดผลกระทบจากกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต อยางไรก็ตาม หากคํานวณเฉพาะระยะเวลา
ในการขายสินคาสําเร็จรูปเฉลี่ย ณ สิ้นป 2553 – สิ้นป 2554 และ ณ 30 กันยายน 2555 มีระยะเวลาเทากับ 121 วัน 113 วัน และ 102
วัน ตามลําดับ ซึ่งสมเหตุสมผลกับการสํารองสินคาเพื่อขายสําหรับรานคาปลีกจํานวนมาก ทั้งนี้ บริษัทมีการตรวจสอบอายุของสินคา
คงเหลืออยางสม่ําเสมอและบริหารจัดการสินคาตามอายุคงเหลือของสินคาแตละประเภท (รายละเอียดในสวนที่ 2 หัวขอ 3.2.4 นโยบาย
การบริหารจัดการสินคา) สงผลใหสินคาสําเร็จรูปและบรรจุภัณฑที่อยูในคลังปกติของบริษัทรอยละ 98 เปนสินคาที่มีอายุไมเกิน 1 ป ซึ่ง
ถือวามีความเสี่ยงเรื่องสินคาเสื่อมสภาพต่ํา
สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ สิ้นป 2553 – สิ้นป 2554 และ ณ 30 กันยายน 2555 มีจํานวนเทากับ 94.80 ลานบาท 148.15 ลาน
บาท และ 169.82 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 50.62 รอยละ 41.97 และรอยละ 45.75 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ
สินทรัพยไมหมุนเวียนหลักของบริษัท ไดแก ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ โดย ณ สิ้นป 2553 - สิ้นป 2554 และ ณ 30 กันยายน 2555 มี
จํานวน 60.54 ลานบาท 94.64 ลานบาท และ 109.81 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 56.32 และรอยละ 16.03
ตามลําดับ โดยสวนใหญเปนการลงทุนในเครื่องใชสํานักงานและเครื่องตกแตงสําหรับการขยายสาขารานคาปลีก บิวตี้ บุฟเฟต และ บิวตี้
คอทเทจ นอกจากนี้ในป 2554 บริษัททําการเพิ่มทุนเพื่อซื้อที่ดินอันเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญมูลคา 19.24 ลานบาท จึงทําใหยอดรวม
ของสินทรัพยถาวรของบริษัทเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่สําคัญอื่นๆ ไดแก สิทธิการเชาระยะยาวของรานคาปลีกมาบุญครอง 1 ตัดจําหนายเปนระยะเวลา 7 ป
ตามวิธีเสนตรง โดยสัญญาจะสิ้นสุดลงในป 2556 ทั้งนี้บริษัทไดทําการตออายุสัญญาดังกลาวอีกเปนระยะเวลา 10 ป ซึ่งสัญญาฉบับ
ใหมจะสิ้นสุดลงในป 2566 นอกจากนี้ สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ ไดแก เงินมัดจําการเชาซึ่งเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากการขยายสาขา
และสินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งไดแกโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการดําเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ ในการระดมทุนจากประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ บริษัทคาดวาจะนําเงินสวนหนึ่งมาทําการลงทุนเพื่อการขยายสาขาจําหนาย
ผลิตภัณฑ รวมทั้งลงทุนเพื่อการปรับปรุงระบบการดําเนินงานภายใน เชน ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ขยายคลังสินคา สวนฝกอบรม
เปนตน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งคาดวาจะทําใหบริษัทมีสินทรัพยรวมที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากการเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย
สภาพคลอง
(1) สภาพคลองกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษัทในป 2553 – ป 2554 และงวด 9 เดือนป 2555 เปนบวกอยางตอเนื่องเทากับ
57.93 ลานบาท 146.56 ลานบาท และ 62.02 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งเปนผลมาจากการที่บริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นตอเนื่อง กระแสเงิน
สดจากกิจกรรมการลงทุนป 2553 – ป 2554 และงวด 9 เดือนป 2555 มีจํานวน (14.75) ลานบาท (20.48) ลานบาท และ (24.77) ลาน
บาท ตามลําดับ เกือบทั้งหมดเปนการลงทุนในสินทรัพยถาวรอันไดแกการสรางอาคาร การซื้ออุปกรณและเครื่องตกแตงสํานักงาน และ
การลงทุนซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับใชในการบริหารงาน สําหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินในป 2553 – ป 2554
และงวด 9 เดือนป 2555 มีจํานวน (38.16) ลานบาท (36.94) ลานบาท และ (55.35) ลานบาท ตามลําดับ โดยในป 2553 บริษัทมี
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินติดลบ เนื่องจากมีชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจํานวน 10 ลานบาท และชําระคืนเงินกูยืมกรรมการเปน
จํานวน 23.18 ลานบาท สําหรับในป 2554 บริษัทยังคงมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินติดลบ เนื่องจากมีการชําระคืนเงินกูยืม
กรรมการเปนจํานวน 33.04 ลานบาท โดยถึงแมมีการเพิ่มทุนจํานวน 50 ลานบาท แตเปนการเพิ่มทุนแบบไมกระทบเงินสด เนื่องจาก
สวนหนึ่งเปนการรับชําระคาหุนโดยการรับโอนที่ดินจากกรรมการและอีกสวนหนึ่งเปนการเพิ่มทุนโดยการชําระคืนเงินกูยืมกรรมการ สวน
ในงวด 9 เดือนป 2555 บริษัทมีการจายเงินปนผลเปนจํานวนรวม 215.75 ลานบาท และมีการเพิ่มทุนเปนจํานวน 162.50 ลานบาท
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(2) อัตราสวนสภาพคลอง
ในป 2553 – ป 2554 และงวด 9 เดือนป 2555 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 1.34 เทา 1.77 เทา และ 3.09 เทา
ตามลําดับ ซึ่งอยูในเกณฑที่ดี เนื่องจากบริษัทมีการดํารงเงินสดจากการดําเนินงานไวคอนขางมาก โดยอัตราสวนสภาพคลองใน งวด 9
เดือน ป 2555 เพิ่มอยางมีนัยสําคัญเนื่องจากมีการชําระคืนภาษีเงินไดคางจายไปบางสวน แตเมื่อพิจารณาจากวงจรเงินสด จะเห็นไดวา
วงจรเงินสดของบริษัทมีระยะเวลาเพิ่มขึ้น โดยในชวง ป 2553 – ป 2554 และงวด9 เดือนป 2555 บริษัทมีวงจรเงินสดเทากับ 62 วัน 107
วัน และ 109 วัน ตามลําดับ สาเหตุหลักเนื่องมากจากการระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและระยะเวลาการชําระหนี้ลดลงเล็กนอย
อยางไรก็ตามบริษัทยังคงมีสภาพคลองที่เพียงพอสําหรับการบริหารวงจรเงินสดระยะยาวดังกลาว จึงทําใหบริษัทไมมีการพึ่งพาเงินกูยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
แหลงที่มาของเงินทุน
หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นป 2553 – สิ้นป 2554 และ ณ 30 กันยายน 2555 มีจํานวน 144.20 ลานบาท 125.57 ลานบาท
และ 74.47 ลานบาท ตามลําดับ หนี้สินหมุนเวียนที่สําคัญของบริษัทประกอบดวย
(1) เจาหนี้การคา ณ สิ้นป 2553 – สิ้นป 2554 และ ณ 30 กันยายน 2555 มีจํานวนรวมเทากับ 28.50 ลานบาท 34.08 ลาน
บาท และ 35.66 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 15.22 รอยละ 9.65 และรอยละ 9.61 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ โดยมี
ระยะเวลาชําระหนี้เทากับ 64 วัน 64 วัน และ 59 วัน ตามลําดับ
(2) เจาหนี้อื่น ประกอบดวยคาใชจายคางจาย เจาหนี้กรมสรรพากร เจาหนี้คาทรัพยสิน ไดแก คาเชาอาคาร และเครื่องใช
สํานักงานตางๆ ณ สิ้นป 2553 – สิ้นป 2554 และ ณ 30 กันยายน 2555 มีจํานวนเทากับ 24.55 ลานบาท 29.72 ลาน และ 22.20 ลาน
บาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 13.11 รอยละ 8.42 และรอยละ 5.98 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ
หนี้สินไมหมุนเวียนของบริษัท ณ สิ้นป 2553 – สิ้นป 2554 และ ณ 30 กันยายน 2555 มีจํานวนเทากับ 75.32 ลาน 10.46
ลานบาท และ 9.33 ลานบาท ตามลําดับ โดย ณ สิ้นป 2554 บริษัทมีการชําระคืนเงินกูยืมจากกรรมการจํานวน 63.80 ลานบาท จึงทําให
หนี้สินไมหมุนเวียนลดลงจาก ณ สิ้นป 2553 อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งเงินกูยืมกรรมการคงเหลือ ณ สิ้นป 2554 จํานวน 0.95 ลานบาท บริษัท
ไดชําระคืนแลวทั้งจํานวนในไตรมาสที่ 2 ของป 2555 นอกจากนี้ หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นๆของบริษัท ไดแก เจาหนี้ตามสัญญาเชาทาง
การเงิน ซึ่งเปนการเชาซื้อรถยนตของผูบริหาร เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงินเพื่อนําไปชําระคาสิทธิการเชารานคาปลีก บิวตี้
บุฟเฟต ที่ตั้งอยูในหางสรรพสินคามาบุญครอง ซึ่งการกูยืมเงินระยะยาวดังกลาวเปนเงื่อนไขของผูใหเชา และหนี้สินไมหมุนเวียนที่เกิด
จากภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน ซึ่งเปนการประมาณการคาชดเชยผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานและบําเหน็จ
ตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณและผลประโยชนระยะยาวอื่นแก
พนักงานตามสิทธิและอายุงาน ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19 ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใชในป 2554
สวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2553 และ สิ้นป 2554 มีจํานวน 43.09 ลานบาท และ 227.07 ลานบาท ตามลําดับ สวนของผูถือหุน
ณ สิ้นป 2554 เพิ่มขึ้นจากป 2553 อยางมีนัยสําคัญเนื่องจากในชวงปลายป 2554 บริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 5 ลานบาท
เปน 55 ลานบาท ซึ่งสวนหนึ่งเปนการรับโอนที่ดินอันเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญจากกรรมการบริษัท ประกอบกับกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้น
จากผลประกอบการของบริษัท สําหรับ ณ 30 กันยายน 2555 สวนของผูถือหุนมีจํานวน 296.74 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากป 2554
เนื่องจากผลประกอบการที่มีกําไรซึ่งทําใหกําไรสะสมเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 55 ลานบาท เปน 300 ลานบาท โดย
เปนทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 217.50 ลานบาท ประกอบกับมีการจายปนผลระหวางกาลจากกําไรสะสมจํานวนรวม 215.75 ลาน
บาท ทําใหกําไรสะสมลดลงเหลือ 79.24 ลานบาท
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2553 และ สิ้นป 2554 เทากับ 3.35 เทา และ 0.55 เทา ตามลําดับ โดยลดลง
เนื่องจากการสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนและจากกําไรสะสม สําหรับ ณ 30 กันยายน 2555 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือ
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หุน เทากับ 0.25 เทา ซึ่งจะเห็นไดวาบริษัทใชแหลงเงินทุนในการดําเนินธุรกิจสวนใหญจากสวนของผูถือหุน ทําใหมีความเสี่ยงดาน
การเงินต่ําและมีความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ ในชวงไตรมาสที่ 3 ป 2555 บริษัทไดมีการปรับมูลคาที่ตราไวจาก 100 บาทตอหุน เปน 1 บาทตอหุน รวมทั้งมีการแปร
สภาพเปนบริษัทมหาชน โดยจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 82.50 ลานหุนเพื่อเสนอขายตอประชาชนทั่วไป รวมถึงผูบริหารและ
พนักงานของบริษัท
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
งบการเงินของบริษัทไดรับการตรวจสอบและสอบทานโดย นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5599 บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีคาใชจายสําหรับป 2554 เปนจํานวนรวมประมาณ 0.80 ลานบาท นอกจากนี้
บริษัทไดมีการวาจางบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ใหทําการตรวจสอบงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553 ตรวจสอบโดย นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน โดยมีคาใชจายเปนจํานวน 0.25 ลานบาท
12.2.6 ปจจัยที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษทั ในอนาคต
การลดลงของกําไรตอหุนเนื่องจากจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน
ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 300 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 300 ลานหุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท โดยเปนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวจํานวน 217.50 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 217.50 ลาน
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ในงวด 9 เดือน ป 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 122.92 ลานบาท ซึ่งคิดเปนกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.57บาทตอหุน และ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุนรอยละ 46.93(คํานวณจากหุนจดทะเบียน 217.50 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) โดยภายหลังการ
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ตอผูบริหารและพนักงานบริษัทและตอประชาชาทั่วไปจํานวนรวม 82.50 ลานบาท บริษัทจะมีทุนที่
ออกและเรียกชําระแลวเปน 300 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 300 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท หากพิจารณาผลการ
เพิ่มทุนดังกลาวโดยคํานวณปรับลดเต็มที่ (Fully Diluted) จะสงผลใหกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทในงวด 9 เดือนป 2555 ลดลงเปน 0.41
บาทตอหุน และอัตราผลตอบแทนผูถือหุนลดลงเปนรอยละ 40.55 ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนและพนักงานของบริษัท
บริษัทจะนําเงินทุนไปขยายสาขาเพื่อสงเสริมการขาย และใชเปนคาใชจายทางการตลาดสําหรับการเปดชองทางการจัดจําหนายทาง
รานคาปลีกขนาดใหญ หรือ โมเดิรนเทรด ซึ่งบริษัทคาดวาจะทําใหผลการดําเนินงานในอนาคตมีการเติบโต และมีผลกําไรเพิ่มขึ้นเพียง
พอที่จะสามารถลดผลกระทบจากจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงชองทางการจัดจําหนาย
เนื่องจากในไตรมาส 2 ป 2555 บริษัทได เปดตัวผลิตภัณฑใหมภายใตแนวคิด เมด อิน เนเจอร โดยจําหนายผานชองทาง
รานคาปลีกขนาดใหญ หรือ โมเดิรนเทรด ซึ่งชองทางการขายดังกลาวจะมีตนทุนขายที่มากกวาการจัดจําหนายผานชองทางรานคาปลีก
ซึ่งเปนชองทางหลักของบริษัทในปจจุบัน ซึ่งหากบริษัทมีสัดสวนการขายผานชองทางนี้จํานวนมากขึ้นอาจสงผลใหแนวโนมอัตรากําไร
ขั้นตนของบริษัทลดลง อยางไรก็ตาม การจัดจําหนายสินคาทั้งในลักษณะของการขายขาดและฝากขาย จะชวยลดคาใชจายในการขาย
และบริหารของบริษัท เชน คาใชจายพนักงานขาย คาเชา คาฝกอบรม คาคอมมิชชั่น เปนตน ซึ่งทําใหอัตรากําไรสุทธิของการจัดจําหนาย
ผานโมเดิรนเทรดอยูในระดับที่ใกลเคียงกับผลิตภัณฑอื่นๆของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทคาดวาการจําหนายสินคาผานโมเดิรนเทรดจะสามารถ
เขาถึงผูบริโภคไดในวงกวางมากขึ้น ซึ่งคาดวาจะสงผลใหรายไดรวมและกําไรสุทธิของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต
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