2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1

ประวัติความเปนมา

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “BEAUTY”) เดิมชื่อ บริษัท โมนาโพลิแตนท จํากัด จดทะเบียนจัดตั้ง
ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 19 ตุ ล าคม 2543 ด ว ยทุ น จดทะเบี ย นชํ า ระแล ว 1,000,000 บาท โดยมี ผู ก อ ตั้ ง คื อ นายแพทย สุ วิ น ไกรภู เ บศ และ
นางธัญญาภรณ ไกรภูเบศ มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินธุรกิจจําหนายปลีกผลิตภัณฑเครื่องสําอางและบํารุงผิว ดวยแนวความคิดที่ตองการ
จะนําเสนอผลิตภัณฑเพื่อความงามอันหลากหลายที่ผานการคัดสรรอยางดีทั้งในดานวัตถุดิบและรูปลักษณ เพื่อเปนอีกทางเลือกหนึ่ง
ของผูบริโภค
2.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

ป 2541 - 2542

เปดรานจําหนายปลีกผลิตภัณฑเครื่องสําอางและบํารุงผิวนําเขารานแรก โดยใชชื่อวา “นีโอ” ที่ศูนยการคายาน
สยามสแควร ตอมาทําการขยายธุรกิจโดยการเปดรานจําหนายปลีกผลิตภัณฑเครื่องสําอางและบํารุงผิวนําเขา
โดยใชชื่อวา “โมนา” ที่ศูนยการคามาบุญครอง

19 ตุลาคม 2543

กอตั้ง บริษัท โมนาโพลิแตนท จํากัด (ชื่อเดิมของบริษัท) ดวยทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 1,000,000 บาท
แบงเปนหุนสามัญ 10,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินธุรกิจการจําหนาย
ปลีกผลิตภัณฑเครื่องสําอางและบํารุงผิวอยางเต็มรูปแบบภายใตชื่อราน “โมนา” ดวยแนวความคิดที่ตองการ
จะนําเสนอผลิตภัณฑเพื่อความงามที่ผานการคัดสรรอยางดีหลากหลายแบรนด มีทั้งผลิตภัณฑที่นําเขาจาก
ตางประเทศและที่ผลิตภายในประเทศ มีกลุมลูกคาเปาหมายคือกลุมวัยรุนที่ชอบเครื่องสําอางที่มีสีสัน โดยราน
โมนาไดขยายสาขาในศูนยการคาตางๆจํานวนทั้งสิน้ 7 สาขา

ป 2547

ปรับปรุงรูปแบบใหทันสมัย โดยปรับเปลีย่ นชื่อรานเปน “คอสเมดา” ซึ่งมีขอ แตกตางกับรูปแบบรานเดิม
ดังตอไปนี้
• มีการคัดเลือกสินคานําเขาใหตรงตามความตองการของลูกคามากยิ่งขึ้น รวมทั้งเริ่มใชวิธีการสั่งผลิต
สินคาจากโรงงานในประเทศไทยที่เปนโรงงานที่มีคุณภาพสงออกตางประเทศ โรงงานสัญชาติญี่ปุน
ที่ตั้งอยูในประเทศไทย และสั่งผลิตสินคาบางสวนจากประเทศเกาหลี โดยใชวัตถุดิบทั้งในประเทศ
ไทยและวัตถุดิบนําเขา ทําใหสามารถนําเสนอสินคาที่ตอบสนองตอความนิยมของของลูกคาไดดี
ยิ่งขึ้น
• ขยายฐานลูกคาเปนกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยและวัยเริ่มทํางาน
• เริ่มมีการนําระบบเทคโนโยลีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการรานคาใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
เพื่อความคลองตัวในการบริหารจัดการ

3 มีนาคม 2548

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 5,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 50,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนในการขยายสาขา โดยจากป 2547 จนกระทั่งถึงป 2549 รานคอสเมดาไดเปดสาขา
แลวทั้งสิ้นประมาณ 20 สาขา

ป 2549 - 2550

ในเดือนธันวาคม 2549 บริษัททําการพัฒนารูปแบบรานรวมถึงเปลี่ยนชื่อรานเปน “บิวตี้ บุฟเฟต (BEAUTY
BUFFET)” โดยการปรับปรุงรูปโฉมของรานใหม ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑภายใต
แนวคิด บิวตี้ บุฟเฟต ซึ่งมุงเนนหลักการของการเขาถึงไดงาย สัมผัสงาย ทดลองใชได มีความหลากหลาย
ครบถวน และราคาสมเหตุสมผล เชนเดียวกันกับการเขารานอาหารประเภทบุฟเฟต ซึ่งลูกคาสามารถชมและ
สวนที่ 2 หนา 7

ชิมอาหารไดหลากหลายประเภท ทําใหสามารถเลือกรับประทานไดเหมาะกับความตองการของตนเอง
สินคาที่ขายในราน บิวตี้ บุฟเฟต เปนผลิตภัณฑที่พัฒนาโดยบริษัทภายใตแบรนดของบริษัท (Private label) มี
ความหลากหลายของแบรนดใหลูกคาสามารถเลือกสรรสินคาที่เหมาะสมกับตนเอง ภายใตสโลแกน “The
most delicious beauty shop in town” หรือ “สวยอรอยหลากหลายสไตลบุฟเฟต”
ราน บิวตี้ บุฟเฟต สาขาแรกเปดดําเนินการในหางสรรพสินคาเซ็นทรัล สาขาวงศสวาง ซึง่ ไดรับการตอบรับเปน
อยางดี จากนั้นบริษัทจึงทําการปรับปรุงรานคอสเมดาทั้งหมดเปนราน บิวตี้ บุฟเฟต และขยายสาขาตอเนื่อง
ภายใตชื่อ บิวตี้ บุฟเฟต ตั้งแตป 2550 เปนตนมา
ป 2551 – 2553

ราน บิวตี้ บุฟเฟต ไดรับการยอมรับจากลูกคาในวงกวาง ทําใหเกิดการขยายสาขาตอเนื่อง ดังนี้
ป 2551 เริ่มขยายตัวสูภาคเหนือและภาคตะวันออก โดยมีจํานวนสาขา ณ สิ้นป 2551 ทั้งสิ้นเปนจํานวน 34
สาขา
ป 2552 เริ่มขยายตัวสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต โดยมีจํานวนสาขา ณ สิ้นป 2552
ทั้งสิ้น 74 สาขา
ป 2553 ขยายสาขาตอเนือ่ งในทุกภาคทั่วประเทศ โดยมีจํานวนสาขา ณ สิ้นป 2553 ทัง้ สิ้น 97 สาขา

ป 2554

ราน บิวตี้ บุฟเฟต ขยายสาขาตอเนือ่ ง โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีกาํ ลังซื้อสูง โดยมีจาํ นวน
สาขา ณ สิ้นป 2554 ทั้งสิ้น 120 สาขา
นอกจากนี้ บริษัทเปดตัวรานคาปลีกผลัตภัณฑเครื่องสําอางและบํารุงผิวรูปแบบใหม ภายใตชื่อ
“บิวตี้ คอทเทจ (BEAUTY COTTAGE)” โดยนําเสนอผลิตภัณฑจากธรรมชาติและปลอดสารเคมีที่เปน
อันตราย ผสมผสานกับการตกแตงรานในรูปแบบแนวยอนยุคหรือวินเทจ (Vintage) โดยเปดตัวสาขาแรกที่
หางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซา สาขาลาดพราว ภายใตสโลแกน “Natural Crafted Beauty” ซึ่งหมายถึงความ
งามที่รังสรรคจากธรรมชาติ
ราน บิวตี้ คอทเทจ ขยายตัวอยางตอเนือ่ งเชนกัน โดยนับจากทีเ่ ปดสาขาแรกในเดือนสิงหาคม 2554 บริษทั ได
ทําการขยายสาขาราน บิวตี้ คอทเทจ อยางตอเนือ่ งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และขยายตัวสูภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก โดยมีจํานวนสาขา ณ สิ้นป 2554 ทั้งสิ้น 10 สาขา

23 ธันวาคม 2554

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 55,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 550,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100
บาท เพื่อซื้อที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญ และเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ

ป 2555

เดือนมกราคมป 2555 บริษัทไดจัดทําสัญญาการจัดจําหนายสินคา บิวตี้ บุฟเฟต กับผูจัดจําหนายสินคาราย
หนึ่ง โดยใหสิทธิในการจําหนายสินคาของ บิวตี้ บุฟเฟต ในประเทศกัมพูชา ภายใตมาตรฐานของบริษัท โดย
ราน บิวตี้ บุฟเฟต เปดตัวเปนครั้งแรกในประเทศกัมพูชา ในเดือนกุมภาพันธ 2555
เดือนเมษายน 2555 บริษัทเปดตัวผลิตภัณฑ “เมด อิน เนเจอร (MADE IN NATURE)” ซึ่งเปนผลิตภัณฑ
บํารุงผิวจากธรรมชาติ ภายใตสโลแกน “Live a Natural Life” จัดจําหนายผานชองทางรานคาปลีกขนาดใหญ
หรือโมเดิรนเทรด (Modern Trade) โดยเริ่มจัดจําหนายผานหางฟูดแลนดเปนแหงแรก

31 กรกฎาคม 2555

ราน บิวตี้ บุฟเฟต ขยายสาขาทั้งสิน้ เปนจํานวน 127 สาขา และ ราน บิวตี้ คอทเทจ ขยายสาขาทั้งสิ้นเปน
จํานวน 21 สาขา
สวนที่ 2 หนา 8

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2555 มีมติใหบริษัททําการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเปลี่ยนชือ่
เปน บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน)
นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหทําการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนจาก 100 บาทตอหุน เปน 1 บาท
ตอหุน และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 245,000,000 บาท รวมเปนทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000
บาท และนําหุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนดังตอไปนี้
• หุนสามัญจํานวน 162,500,000 หุน จัดสรรใหกับกรรมการของบริษัท
• หุน สามัญจํานวน 80,000,000 หุน จัดสรรใหกับประชาชนทั่วไป
• หุน สามัญจํานวน 2,500,000 หุน จัดสรรใหกับผูบริหารและพนักงานของบริษัท โดยหากมีหุนสามัญ
เหลือจาการเสนอขายตอผูบ ริหารและพนักงาน ใหนาํ สวนที่เหลือทั้งหมดเสนอขายตอประชาชน

ปรับปรุงขอมูลให
เปนปจจุบัน
เดือนตุลาคม 2555

2.3

ราน บิวตี้ บุฟเฟต ขยายสาขาทั้งสิน้ เปนจํานวน 133 สาขา และ ราน บิวตี้ คอทเทจ ขยายสาขาทั้งสิ้นเปน
จํานวน 26 สาขา

ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษทั

บริษัทประกอบธุรกิจคาปลีกผลิตภัณฑเพื่อความงามประเภทเครื่องสําอางและบํารุงผิวที่มีสวนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ
โดยปจจุบันจัดจําหนายภายใตแนวคิด 3 รูปแบบ ไดแก บิวตี้ บุฟเฟต, บิวตี้ คอทเทจ และ เมด อิน เนเจอร ซึ่งแตละแนวคิดจะมีความ
แตกตางกันในดานการออกแบบผลิตภัณฑ ชองทางการจําหนาย และตําแหนงทางการตลาด เพื่อการตอบสนองความตองการตอกลุม
ลูกคาเปาหมายที่แตกตางกัน ดวยเปาหมายที่จะสรางฐานลูกคาใหครอบคลุมทุกระดับของการใชผลิตภัณฑเพื่อความงาม ดังนี้
บิวตี้ บุฟเฟต
เปนแนวคิดในการนําเสนอรูปแบบการผสมผสานระหวางแนวคิดของธุรกิจรานอาหารบุฟเฟตเขากับธุรกิจคาปลีกเครื่องสําอาง
มุงเนนการนําเสนอแบรนดที่หลากหลาย (Multibrands) มีสินคามากมายใหเลือกสรร ใชการตกแตงที่มีสีสรรโดดเดนและการใหบริการที่
เปนกันเอง เพื่อใหลูกคาสามารถทดลองใชผลิตภัณฑไดอยางเต็มที่ กอนที่จะทําการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑที่เหมาะสมที่สุดสําหรับ
ตนเอง ผลิตภัณฑภายใตแนวคิด บิวตี้ บุฟเฟต มีระดับราคาที่ไมแพงเมื่อเทียบกับเครื่องสําอางที่จําหนายผานรานคาปลีกในตลาด
โดยรวมและที่จําหนายผานเคานเตอรหางสรรพสินคา รวมทั้งมีสีสันที่สดใส เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย
ซึ่งไดแกกลุมวัยรุนในชวงตั้งแตมัธยมตนจนถึงวัยทํางานที่ตองการใชเครื่องสําอางในการดูแลตนเองและเสริมสรางบุคลิกภาพใหทันสมัย
ณ 31 กรกฎาคมเดือนตุลาคม 2555 บิวตี้ บุฟเฟต มีสาขารานคาปลีกรวมทั้งสิ้น 127 133 สาขาทั่วประเทศ และบริษัทมีนโยบายการ
ขยายสาขาอยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถกระจายสินคาสูผูบริโภคไดอยางทั่วถึง โดยมุงเนนการเปดสาขาตามศูนยการคาและยานการคา
ชั้นนําทั่วไป เชน หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญ รวมทั้งไดเริ่มมีการขยายสาขา บิวตี้ บุฟเฟต สูประเทศเพื่อนบาน เชน
กัมพูชา เปนตน
บิวตี้ คอทเทจ
เปนแนวคิดในการนําเสนอผลิตภัณฑที่สกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติผนวกเขากับการตกแตงรานและออกแบบบรรจุภัณฑใน
รูปแบบยอนยุค (Vintage) ซึ่งกอใหเกิดความเรียบหรูลงตัวอยางมีระดับ ผลิตภัณฑในรานคาปลีกภายใตแนวคิด บิวตี้ คอทเทจ ทั้งหมด
จัดจําหนายภายใตแบรนด “Beauty Cottage” เพียงแบรนดเดียว (Single brand) โดยมีความโดดเดนในการจําหนายผลิตภัณฑสําหรับ
บํารุงผิวดวยคุณสมบัติเฉพาะจากสารสกัดธรรมชาติ เหมาะสําหรับผูที่ใหความสําคัญตอสุขภาพภายใตแนวคิดธรรมชาติ โดยกําหนด
กลุมลูกคาเปาหมายเปนกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยและวัยทํางานขึ้นไปที่ตองการการบํารุงผิวในระดับที่ลึกมากขึ้น ผนวกกับการสราง
บุคลิกภาพที่เรียบหรู ทั้งนี้ บิวตี้ คอทเทจ ไดเริ่มเปดตัวในเดือนสิงหาคม 2554 และขยายสาขาอยางตอเนื่อง ณ 31 กรกฎาคมเดือน
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ตุลาคม 2555 บิวตี้ คอทเทจ มีสาขารานคาปลีกรวมทั้งสิ้น 21 26 สาขาทั่วประเทศ โดยมุงเนนการเปดสาขาตามศูนยการคาชั้นนําทั้งใน
กรุงเทพและตางจังหวัด
ทั้งนี้ บิวตี้ บุฟเฟต และ บิวตี้ คอทเทจ จะนําเสนอผลิตภัณฑหลักตอผูบริโภคโดยแบงออกเปน 3 กลุม ซึ่งครอบคลุมเกือบ
ทั้งหมดในความตองการของลูกคา ไดแก ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง (Make-up) ผลิตภัณฑบํารุงผิว (Skin care) และอุปกรณเสริมความ
งาม (Accessories) โดยที่ บิวตี้ บุฟเฟต จะมีความโดดเดนในการจําหนายผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ในขณะที่ บิวตี้ คอทเทจ เนนการจัด
จําหนายผลิตภัณฑเพื่อการบํารุงมากกวา
เมด อิน เนเจอร
เปนแนวคิดผลิตภัณฑจากธรรมชาติ รวมทั้งใชรูปแบบบรรจุภัณฑลักษณะสีสันธรรมชาติ โดยนําเสนอผลิตภัณฑคุณภาพสูง
ดานการบํารุงผิว (Skin care) ซึ่งมีวัตถุดิบสําคัญนําเขาจากตางประเทศโดยเฉพาะประเทศเกาหลี ที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดในวงกวาง
(Premium mass) โดยจัดจําหนายผานชองทางรานคาปลีกขนาดใหญหรือโมเดิรนเทรด
เมด อิน เนเจอร เริ่มเปดตัวในไตรมาสที่ 2 ของป 2555 ดวยผลิตภัณฑครีมอาบน้ําและโลชั่นบํารุงผิว ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ใชใน
ชีวิตประจําวันทั่วไป ลูกคาเปาหมายจึงไดแกกลุมบุคคลทั้งหญิงและชายที่ใหความสําคัญกับการดูแลตนเอง และเปนลูกคาทั่วไปของ
ซุปเปอรมารเก็ต โดยบริษัทมีแผนในการออกผลิตภัณฑใหมภายใตแนวคิด เมด อิน เนเจอร อยางตอเนื่อง
2.4

โครงสรางรายได

ในการดําเนินธุรกิจชวงกอนหนาป 2553 นั้น สาขารานขายปลีก บิวตี้ บุฟเฟต บางสวนจดทะเบียนและดําเนินการโดยบุคคล
ธรรมดา คณะบุคคล และหางหุนสวนสามัญ และไดทยอยโอนสาขาดังกลาวเขามาอยูภายใตการดําเนินงานของบริษัททั้งหมดในชวงป
2553 ดังนั้นงบการเงินของป 2553 ที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีจึงมิไดแสดงรายไดจากการขายของสาขาทั้งหมด บริษัทจึงได
ดําเนินการจัดทํางบกําไรขาดทุนรวมสําหรับป 2553 ที่จัดทําเสมือนกับไดมีการรวมสาขาทั้งหมดที่ดําเนินการโดยบุคคลและนิติบุคคลอื่น
เขามาอยูภายใตการดําเนินงานของบริษัทตั้งแตตนป ซึ่งจะสามารถสะทอนรายไดที่แทจริงของป 2553 และเปรียบเทียบไดกับผล
ประกอบการของป 2554 และป 2555 (รายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 หัวขอ 12 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน)
ทั้งนี้ ผลประกอบการของบริษัทซึ่งปรากฎอยูในงบการเงินสําหรับป 2552 ไมเหมาะสมที่จะนํามาเปรียบเทียบ ณ ที่นี้ เนื่องจาก
มิไดรวมผลประกอบการของราน บิวตี้ บุฟเฟต ที่ดําเนินการโดยบุคคลและนิติบุคคลอื่นขางตน
2.4.1

โครงสรางรายไดแยกตามผลิตภัณฑ
หนวย: ลานบาท
ป 2553
โครงสรางรายได

เครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑบํารุงผิว
อุปกรณเสริมความงาม
รายไดจากการขายรวม
รายไดอื่นๆ
รายไดรวม

มูลคา
181.77
147.88
29.69
359.34
1.57
360.91

รอยละ
50.36
40.97
8.23
99.57
0.43
100.00

ป 2553
(งบรวม)*
มูลคา รอยละ
260.27
51.63
201.35
39.94
40.92
8.12
502.53
99.69
1.57
0.31
504.10 100.00

ป 2554
มูลคา
314.28
257.57
40.23
612.08
3.24
615.31

รอยละ
51.08
41.86
6.54
99.47
0.53
100.00

งวด 6 เดือนป 2555
มูลคา
182.12
153.06
22.12
357.30
4.64
361.94

รอยละ
50.32
42.29
6.11
98.72
1.28
100.00

หมายเหตุ: * งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับป 2553 ไดรับการจัดทําโดยฝายบริหาร และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี โดยจัดทําเสมือนกับไดมีการรวม
สาขาทั้งหมดที่ดําเนินการภายใตบุคคลและนิติบุคคลอื่นซึ่งอยูภายใตการควบคุมของกรรมการบริษัท เขามาอยูภายใตการดําเนินงาน
ของบริษัทตั้งแตตนป
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2.4.1

แกไขสัดสวนงวด 6 เดือนป 2555 ใหสอดคลองกับปอื่นๆ

โครงสรางรายไดแยกตามกลุมการจําหนาย

หนวย: ลานบาท
ป 2553
โครงสรางรายได
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

งวด 6 เดือนป 2555

มูลคา

รอยละ

รอยละ

มูลคา

รอยละ

181.77
147.88
29.69
359.34

50.36
40.97
8.23
99.57

260.27
201.35
40.92
502.53

51.63
39.94
8.12
99.69

311.42
253.15
39.58
604.14

50.61
41.14
6.43
98.18

167.44
135.31
19.85
323.20

51.8146.26
42.0537.55
6.145.48
100.0089.30

1.57
360.91

0.43
100.00

1.57
504.10

0.31
100.00

2.86
4.41
0.66
7.93
3.24
615.31

0.47
0.72
0.11
1.29
0.53
100.00

14.17
17.15
2.28
33.59
0.51
4.64
361.94

42.183.91
51.054.74
6.780.63
100.009.28
0.14
1.28
100.00

หมายเหตุ: * งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับป 2553 ไดรับการจัดทําโดยฝายบริหาร และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี โดยจัดทําเสมือนกับไดมีการรวม
สาขาทั้งหมดที่ดําเนินการภายใตบุคคลและนิติบุคคลอื่นซึ่งอยูภายใตการควบคุมของกรรมการบริษัท เขามาอยูภายใตการดําเนินงาน
ของบริษัทตั้งแตตนป

2.5

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ

บริษัทเชื่อมั่นในการเติบโตอยางมีเสถียรภาพโดยไมพึ่งพิงสินคา ตราสินคา(แบรนด) หรือชองทางการจัดจําหนายประเภทใด
ประเภทหนึ่งแตเพียงประเภทเดียว ดังนั้นในการดําเนินธุรกิจที่ผานมา จะเห็นไดวาบริษัทมุงเนนการสรางแนวคิดหรือการสรางแบรนด
ใหม ควบคูไปกับการสรางผลิตภัณฑใหมใหสอดคลองกับแนวคิด รวมไปถึงการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายอยางตอเนื่อง โดยหลักการ
ดังกลาวนําไปสูเปาหมายทางธุรกิจที่สอดรับกัน ดังนี้
1. มุงสูความเปนผูนําดานตลาดเครื่องสําอาง โดยการพัฒนาธุรกิจใหครอบคลุมความตองการ (demand) ของผูบริโภคใน
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับความงามทั้งหมด ดวยการพัฒนาผลิตภัณฑที่ถูกออกแบบใหมภายใตแบรนดใหม และผานชอง
ทางการจัดจําหนายชองทางใหม (Multi products, Multi brands and Multi channels)
2. สรางสรรกลุมผลิตภัณฑดานความงามใหมีหลากหลายประเภทโดยไมจํากัดเฉพาะผลิตภัณฑเครื่องสําอางและบํารุงผิว
โดยใหครอบคลุมและครบถวนทุกความตองการของลูกคา รักษามาตรฐานคุณภาพทัดเทียมกับตางประเทศ โดยมุงเนน
ผลิตภัณฑที่พัฒนามาจากสารสกัดจากธรรมชาติ รวมทั้งรูปลักษณของบรรจุภัณฑ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันดานการคาทั้งในและตางประเทศดวยนวัตกรรมใหมๆที่ครอบคลุมความตองการของลูกคาที่หลากหลาย
3. ขยายชองทางการจัดจําหนายใหกวางขวางครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ รวมทั้งขยายสูการจัดจําหนายในตางประเทศ
เพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดมากยิ่งขึ้น
4. พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลลูกคาหรือ CRM (Customer Relationship Management) เพื่อใหสามารถวิเคราะหความ
ตองการของลูกคาในเชิงลึก และสามารถออกแบบกิจกรรมสงเสริมที่ตอบสนองลูกคาไดอยางตรงจุดและตอเนื่อง
เปาหมายทางธุรกิจของบริษัท มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหการขยายตัวของธุรกิจเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เพื่อ
สรางความไดเปรียบในการแขงขัน ซึ่งคาดวาจะสงผลตอบแทนสูงสุดแกผูถือหุนของบริษัท
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