3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ

บริษัทดําเนินธุรกิจจําหนายปลีกผลิตภัณฑเครื่องสําอางและบํารุงผิวที่มีสวนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ ภายใตแนวคิด
บิวตี้ บุฟเฟต, บิวตี้ คอทเทจ และ เมด อิน เนเจอร โดยที่แนวคิด บิวตี้ บุฟเฟต และ บิวตี้ คอทเทจ จะถูกนําเสนอภายใตรูปแบบ
รานคาปลีกที่มีลักษณะการออกแบบตกแตงราน บรรจุภัณฑ และผลิตภัณฑภายในรานที่แตกตางกัน รวมทั้งไดรับวางตําแหนงทางการ
ตลาด ระดับราคา และกลุมลูกคาเปาหมายที่ไมเหมือนกัน ซึ่งรานคาปลีกภายใตแนวคิด บิวตี้ บุฟเฟต และ บิวตี้ คอทเทจ ไดรับการเปด
สาขาตามศูนยการคาและยานการคาชั้นนําทั่วไป เชน หางสรรพสินคา โมเดิรนเทรดขนาดใหญ เปนตน ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และ
ตางจังหวัด รวมทั้งไดเริ่มมีการขยายสาขา บิวตี้ บุฟเฟต สูประเทศเพื่อนบาน เชน กัมพูชา เปนตน
ในไตรมาสที่ 2 ป 2555 บริษัทไดเปดตัวครีมอาบน้ําและโลชั่นบํารุงผิว ภายใตแนวคิด เมด อิน เนเจอร โดยนําเสนอผลิตภัณฑ
จากธรรมชาติ เพื่อวางจําหนายในรานคาปลีกขนาดใหญหรือโมเดิรนเทรด ซึ่งเปนการขยายฐานลูกคาและฐานการจําหนายใหกวางขึ้น
จากเดิม และคาดวาจะชวยใหรายไดของบริษัทเติบโตอยางมีเสถียรภาพมากขึ้นในอนาคต
ผลิตภัณฑที่วางจําหนายในภายใตแนวคิด บิวตี้ บุฟเฟต บิวตี้ คอทเทจ และ เมด อิน เนเจอร เปนผลิตภัณฑที่บริษัทพัฒนาขึ้น
รวมกับผูผลิตจากโรงงานผลิตทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ โดยการคัดเลือกและพัฒนานวัตกรรมดานความงามทั้งวัตถุดิบและ
บรรจุภัณฑที่ไดรับความนิยมของประเทศผูนําดานความงามทั้งของประเทศในแถบตะวันตกและตะวันออก อาทิ ฝรั่งเศส สวิสเซอรแลนด
สหรัฐอเมริกา เกาหลี และญี่ปุน เปนตน นํามาปรับปรุงและคัดเลือกใหเหมาะสมกับสภาพผิวและความนิยมของคนไทย โดยใชบรรจุ
ภัณฑที่ออกแบบขึ้นเองใหสอดคลองกับแนวคิดและแบรนดของผลิตภัณฑ รายละเอียดผลิตภัณฑที่บริษัทพัฒนาและจัดจําหนายมี
ดังตอไปนี้
3.1.1

ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑภายใตแนวคิด บิวตี้ บุฟเฟต
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“บิวตี้ บุฟเฟต” เปนแนวคิดในการนําเสนอรูปแบบการผสมผสานระหวางแนวคิดของธุรกิจรานอาหารบุฟเฟตเขากับธุรกิจคา
ปลีกเครื่องสําอาง ทําใหเกิดความแตกตางและโดดเดน โดยการประยุกตแนวคิดของการรับประทานอาหารประเภทบุฟเฟต ที่มีอาหารให
เลือกชิมและลองหลากหลายประเภท ตกแตงอยางสวยงามนาสนใจ และหลังจากที่เลือกลองชิมอยางเต็มที่แลว ผูบริโภคจะสามารถ
เลือกสรรสิ่งที่ตองการมากที่สุดไดอยางมั่นใจ เชนเดียวกันกับการวางรูปแบบราน บิวตี้ บุฟเฟต ที่มีสินคาหลากหลายใหเลือกสรร มุงเนน
การตกแตงที่มีสีสันโดดเดนและการใหบริการที่เปนกันเอง เพื่อใหลูกคาสามารถทดลองใชผลิตภัณฑไดอยางเต็มที่ กอนที่จะทําการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑที่เหมาะสมที่สุดสําหรับตนเอง โดยราน บิวตี้ บุฟเฟต จะมีหุนพอครัวตั้งอยูที่หนารานเปนเอกลักษณเพื่อ
ดึงดูดลูกคา ซึ่งถูกออกแบบมาใหเขากับสโลแกนของรานคือ “The Most Delicious Beauty Shop in Town” หรือ “สวยอรอยหลากหลาย
สไตลบุฟเฟต” ทั้งนี้ แนวคิดที่สําคัญของ บิวตี้ บุฟเฟต คือ
o
o
o
o
o

หยิบงาย ชิมงาย
มีหลากหลายใหเลือก
ครบทุกความตองการ
คุมคา คุมราคา
สนุกสนานและตื่นเตน

Easy Access
Variety
All in One
Reasonable Price
Fun and Excitement

และเพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดของบุฟเฟต ผลิตภัณฑที่จัดจําหนายภายใตราน บิวตี้ บุฟเฟต จะถูกนําเสนอดวยแบรนดที่
หลากหลาย (Multibrands) โดยแตละแบรนดไดรับการคัดสรร กําหนดเอกลักษณ ระดับราคา และตําแหนงทางการตลาดที่แตกตางกัน
เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายที่แตกตางกันดวย ซึ่งทําให บิวตี้ บุฟเฟต มีกลุมลูกคาที่กวางขวางและ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ปจจุบันผลิตภัณฑที่จําหนายในราน บิวตี้ บุฟเฟต แบงออกไดเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอาง (Make-up) ผลิตภัณฑบํารุงผิว
(Skin care) และ อุปกรณเสริม (Accessories) โดยผลิตภัณฑทั้งหมดจะถูกจัดจําหนายภายใต 4 แบรนดอันเปนลิขสิทธิ์ของบริษัท
(Private label) ดังนี้

เปนแบรนดสําหรับผลิตภัณฑเครื่องสําอางและอุปกรณเสริมสําหรับการแตงหนา ไดรับการวางรูปแบบ สีสัน เอกลักษณของ
บรรจุภัณฑ และระดับราคาใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาวัยทํางานไปจนถึงชางแตงหนามืออาชีพ โดยผลิตภัณฑที่จําหนายภายใตแบรนด
GINO McCray ไดรับการแบงยอยออกเปน 4 ซีรี่ส ไดแก Pro Make-Up, Pink Passion, Heritage และ The Artist ซึ่งแตละซีรี่สจะมีโทน
ของสีสันที่แตกตางกัน รวมทั้งมีเอกลักษณและตําแหนงสินคาของแตละซีรียใหลูกคาสามารถเลือกไดตามตองการ
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เปนแบรนดสําหรับผลิตภัณฑเครื่องสําอางและอุปกรณเสริมสําหรับการแตงหนา เชนเดียวกันกับ GINO McCray แตไดรับการ
วางรูปแบบและสีสันของผลิตภัณฑใหเหมาะกลุมลูกคาวัยรุนหรือผูที่เพิ่งเริ่มแตงหนา จึงมีสีสันที่สดใสและทันสมัย รวมทั้งมีระดับราคาที่
ต่ํากวา GINO McCray
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เปนแบรนดสําหรับผลิตภัณฑเพื่อการบํารุงผิวทั่วไปในชีวิตประจําวัน (Personal care) ซึ่งผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาติ
ครอบคลุมการดูแลผิวพรรณทั่วรางกาย เชน ครีมอาบน้ํา แชมพู ครีมนวดผม ครีมบํารุงผิวหนาและผิวกาย ครีมขัดผิว ครีมบํารุงมือและ
เทา เปนตน โดยนําเสนอสารที่สกัดจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการบํารุงที่ล้ําลึก

เปนแบรนดสําหรับผลิตภัณฑเพื่อการบํารุงผิวซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะ (Functional skin care) เสริมจุดเดนลดจุดดอย เชน
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาขาวใส ผลิตภัณฑลดกระชับสัดสวน ผลิตภัณฑลดจุดดางดํา ลดริ้วรอย เปนตน
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ผลิตภัณฑภายใตแนวคิด บิวตี้ คอทเทจ

“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
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ผลิตภัณฑในรานคาปลีกภายใตแนวคิด บิวตี้ คอทเทจ ทั้งหมดจัดจําหนายภายใตแบรนด “Beauty Cottage” เพียงแบรนด
เดียว (Single Brand) โดยแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ผลิตภัณฑบํารุงผิว และอุปกรณเสริม โดยจะให
ความสําคัญกับการคัดเลือกวัตถุดิบจากธรรมชาติหลากชนิด อาทิ สารสกัดจากดอกไม ผลไม ผัก สมุนไพร และพืชพรรณตางๆที่มีความ
โดดเดนในคุณสมบัติ เชน การบํารุงผิว กักเก็บความชุมชื้น กระชับผิว ลดริ้วรอย รวมทั้งเสริมสรางความกระจางใสใหกับผิว
ราน บิวตี้ คอทเทจ มีความโดดเดนในการจําหนายผลิตภัณฑสําหรับบํารุงผิว โดยการจัดกลุมผลิตภัณฑตามคุณสมบัติเดน
ของสารสกัดจากธรรมชาติที่เปนสวนประกอบสําคัญ ตัวอยางเชน กลุมผลิตภัณฑสารสกัดจากโปรตีนนมและวอลนัต ประกอบไปดวย
ครีมอาบน้ํา ครีมขัดผิว ครีมบํารุงผิวกาย และสเปรยบํารุงผิวกาย มีคุณสมบัติชวยใหผิวกระชับและขาวกระจาง กลุมผลิตภัณฑสารสกัด
จากผลโอลีฟ ประกอบไปดวยครีมบํารุงผิวหนา เซรั่มสําหรับดวงตาและผิวหนา และครีมนวดหนา มีคุณสมบัติบํารุงผิว สรางความชุมชื้น
ลดเลือนริ้วรอย เปนตน ซึ่งการจัดกลุมผลิตภัณฑในลักษณะดังกลาว จะชวยใหผูบริโภคสามารถเลือกสรรชุดผลิตภัณฑตามคุณสมบัติที่
ตองการไดอยางครบวงจร

สวนที่ 2 หนา 17

สําหรับผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ราน บิวตี้ คอทเทจ เนนการจําหนายเครื่องสําอางที่มีสีสันอันสกัดจากธรรมชาติตามแนวคิด
ของความงามที่รังสรรคจากธรรมชาติ เชน อายแชวโดว และบรัชออน ซึ่งมีสวนผสมของสีสันที่สกัดจากพืชตระกูลเบอรี่ เปนตน รวมทั้งมี
คุณสมบัติ ในการบํ ารุง ผิวด วยสวนผสมของวิตามินอี คอลลาเจน ว านหางจระเข ฯลฯ อัน เปน สวนประกอบเสริมในตัวผลิตภัณ ฑ
นอกจากนี้ บางสาขาของ บิวตี้ คอทเทจ มีการใหบริการนวดหนาบํารุงผิวเพื่อเพิ่มความครบวงจรของการใหบริการอีกดวย

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑของ บิวตี้ คอทเทจ ไดรับการกําหนดตําแหนงทางการตลาด (Market Position) ในระดับที่พรีเมี่ยมกวา บิวตี้
บุฟเฟต โดยมีระดับราคาที่สูงกวา และมุงเนนกลุมลูกคาเปาหมายอันเปนกลุมที่ใหความสําคัญกับการบํารุงลึกล้ําจากธรรมชาติ ในขณะ
ที่ผลิตภัณฑของ บิวตี้ บุฟเฟต จะมุงเนนกลุมลูกคาเปาหมายที่ชื่นชอบสีสันสดใส หลากหลาย ตองการความทันสมัยอยูเสมอ
ผลิตภัณฑภายใตแนวคิด เมด อิน เนเจอร
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ในไตรมาสที่ 2 ป 2555 บริษัทไดเปดตัว “เมด อิน เนเจอร” ซึ่งเปนแนวคิดผลิตภัณฑจากธรรมชาติภายใตสโลแกน “Live a
Natural Life” รวมทั้งใชรูปแบบบรรจุภัณฑลักษณะสีสันธรรมชาติ โดยนําเสนอผลิตภัณฑคุณภาพสูงที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดในวง
กวาง (Premium Mass) ผานชองทางรานคาปลีกขนาดใหญหรือโมเดิรนเทรด ซึ่งในเบื้องตน บริษัทไดเปดตัวครีมอาบน้ํา และโลชั่นบํารุง
ผิว เพื่อการทดสอบตลาด เนื่องจากผลิตภัณฑประเภทบํารุงผิว (Skin care) มีสัดสวนการจําหนายสูงสุดของผลิตภัณฑเกี่ยวกับความ
งาม และมีแผนจะทําการขยายประเภทของผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นในอนาคต
3.2

นโยบายที่สําคัญในการดําเนินงาน

รายไดสวนใหญของบริษัทมาจากการจําหนายสินคาผานสาขารานคาปลีก ดังนั้นการกําหนดนโยบายหลักจึงมุงเนนการ
บริหารจัดการสาขาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีนโยบายสนับสนุนอื่นๆ ไดแก นโยบายการคัดเลือกทําเลที่ตั้งสาขา นโยบายการกําหนด
ราคา และนโยบายการบริหารจัดการสินคา เปนตน เพื่อใหการขยายตัวของธุรกิจเปนไปไดอยางราบรื่นและตอบสนองความพึงพอใจ
สูงสุดของลูกคา ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
3.2.1

นโยบายการบริหารจัดการธุรกิจ

บริษัทมีการบริหารธุรกิจในรูปแบบของ Home Model ดังภาพ

CUSTOMER
SALE VOLUME

S
H
O
P

P
R
O
D
U
C
T

S
A
L
E
F
O
R
C
E

M
K
T.
T
O
O
L
S

นโยบายในการบริหารจั ดการสาขาร านค าปลีก ของบริ ษัท มีห ลัก การ
สํ า คั ญ คื อ องค ป ระกอบในร า นค า จะต อ งประกอบกั น อย า งลงตั ว และ
สงเสริมซึ่งกันและกัน เปรียบเสมือนบานซึ่งตองมีฐานราก เสา คาน และ
หลังคา เชื่อมตอเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงจะเกิดความมั่นคงแข็งแรง
สวยงาม และอยูอาศัยไดอยางสบายใจ
รานคาปลีกก็เปนเฉกเชนเดียวกัน ทุกๆองคประกอบตั้งแตรูปแบบการ
ตกแต ง ผลิ ต ภั ณ ฑ การบริ ห ารจั ด การ รวมไปถึ ง การขาย จะต อ ง
ผสมผสานไดสัดสวนที่ลงตัว จึงจะสามารถสรางยอดขายและสรางความ
พึงพอใจตอลูกคาได

MANAGEMENT
ทั้งนี้ สวนประกอบของ Home Model สื่อถึงความหมายและความสําคัญดังนี้
(1) หลั ง คา ได แ ก ลู ก ค า (Customer) ซึ่ ง เปรี ย บเสมื อ นหลั ง คาบ า น หรื อ จุ ด สู ง สุ ด ของการขายที่ ค รอบคลุ ม ให ทุ ก
องคประกอบคงอยูได บริษัทมุงเนนการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา ศึกษารสนิยมและความตองการของลูกคา นําเสนอสินคาและ
กิจกรรมการสงเสริมการขายที่เหมาะกับลูกคาแตละราย รวมทั้งปฏิบัติกับลูกคาเปนคนสําคัญและใหเกียรติ
(2) คาน ไดแก การสรางยอดขาย (Sale Volume) ซึ่งเปรียบเสมือนการตอยอดขายใหสูงขึ้นเพื่อรองรับหลังคาซึ่งเปนฐาน
ลูกคา บริษัทมีการตั้งเปายอดขายทั้งในภาพรวมและเปารายสาขา โดยมีการติดตามเปาเปนระยะอยางสม่ําเสมอเพื่อใหสามารถปรับ
กลยุทธไดอยางทันทวงที มีการประเมินประสิทธิภาพในการขายโดยการวัดจํานวนคนที่เขาราน จํานวนบิล ยอดขายตอบิล และจํานวน
สมาชิก เปนตน ซึ่งสามารถวัดผลการดําเนินงานของพนักงานและวัดผลของกิจกรรมสงเสริมการขายดวย นอกจากนี้ บริษัทมีการ
ฝกอบรมพนักงานถึงเทคนิคในการสรางยอดขาย เชน วิธีการขายในชวงที่ลูกคานอยและลูกคามาก วิธีดึงดูดลูกคาใหเขาราน เปนตน
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(3) เสา 4 ตน ซึ่งเปรียบเสมือนสวนที่ค้ํายันและสัมผัสกับลูกคา กอใหเกิดยอดขาย ไดแก
• รานคา (Shop) การตกแตงรานเปนสวนหนึ่งของการสรางบรรยากาศในการขาย การตกแตงรานคาปลีก บิวตี้
บุฟเฟต และ บิวตี้ คอทเทจ จะมีแนวทางเปนของตนเอง และมีมาตรฐานเปนไปในแนวเดียวกันทุกราน เพื่อสรางให
ลูกคาเกิดความคุนเคย สามารถเขาซื้อไดทุกสาขา
• ผลิตภัณฑ (Product) นอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑและความสวยงามของบรรจุภัณฑแลว บริษัทยังให
ความสําคัญตอรายละเอียดในการนําเสนอผลิตภัณฑ เชน วิธีการเรียงสินคา การจัดสินคาโชว สินคาตัวอยางเพื่อ
การทดลองใช (tester) ความเปนระเบียบของปายราคา เปนตน ซึ่งมีสวนชวยในการดึงดูดความสนใจของลูกคาที่
เขาราน
• พลังการขาย (Sale Force) หมายถึงประสิทธิภาพของพนักงานขาย ซึ่งบริษัทมีนโยบายการอบรมพนักงานเพื่อให
มีความรูเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑและการบริการเปนมาตรฐานเดียวกัน มีการจัดจํานวนพนักงานขายใหเหมาะสมกับ
ขนาดของรานคาและความหนาแนนของลูกคาในพื้นที่ เพื่อใหการขายมีประสิทธิผลสูงสุด
• เครื่องมือการตลาด (Marketing Tools) หมายถึงการสงเสริมการขายในรูปแบบตางๆ ซึ่งบริษัทจัดใหมีขึ้นอยาง
ตอเนื่องเพื่อรักษาฐานลูกคาเดิมและเพิ่มฐานลูกคาใหม บริษัทมีนโยบายจัดสรรกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบ
ใหมเพื่อตอบสนองความตองการและไลฟสไตลของลูกคาที่มีอยูเพื่อใหครอบคลุมความตองการของลูกคาใหมาก
ที่สุด ดวยการกําหนดรูปแบบกิจกรรมทางการตลาดสําหรับสมาชิกและลูกคาทั่วไปที่มิใชสมาชิก เพื่อใหมีกิจกรรม
รวมกันอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทมีโครงการรับประกันความพึงพอใจ โดยการรับคืนสินคาภายใน 14 วัน นับ
จากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน ลูกคาสามารถรับเงินคืนหรือขอเปลี่ยนสินคา ณ สาขาที่ซื้อสินคา ทั้งนี้ นโยบายดังกลาว
เปนไปเพื่อใหลูกคาเกิดความมั่นใจในคุณภาพสินคาของบริษัท โดยที่ผานมามีลูกคาจํานวนนอยมากที่ตองการขอ
คืนสินคา
(4) ฐานราก ไดแก การจัดการ (Management) ซึ่งเปนสิ่งที่ชวยรองรับและเสริมใหเสาแข็งแรงและคงอยูในสภาพดี โดย
ฝายจัดการทําหนาที่ดูแลภาพรวมขององคกร ทั้งในดานการบริหารสินคา บุคลากร งานเอกสารตางๆ เพื่อใหการดําเนินงานของรานคา
ปลีกเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.2.2

นโยบายการคัดเลือกทําเลที่ตั้งสาขา

เพิ่มเติมขอมูล

การเติบโตของธุรกิจบริษัทขึ้นอยูกับการขยายสาขารานคาปลีก ซึ่งทําเลที่ตั้งของสาขาถือเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหรานคา
ปลีกประสบความสําเร็จ ในปจจุบันบริษัทมีนโยบายการตั้งสาขาสวนใหญในศูนยการคา เนื่องจากเปนศูนยกลางการคมนาคมและมี
ความสะดวกในการบริหารจัดการ บริษัทขยายสาขาในหลากหลายหางสรรพสินคา เชน เซ็นทรัลพลาซา โรบินสัน เดอะมอลล เมเจอร
รวมถึงซุปเปอรมาเก็ตขนาดใหญ เชน โลตัส บิ๊กซี เปนตน จากการที่รานคาของบริษัทไดรับความสนใจและเปนที่ยอมรับของศูนยการคา
ตางๆ ทําใหบริษัทไดรับการจัดอันดับใหเปนลูกคารายสําคัญ (Key account) สงผลใหมีขอไดเปรียบในการเลือกทําเลที่ตั้ง กลาวคือเมื่อ
ศูนยการคาจะดําเนินการเปดสาขาใหม จะทําการสงแปลนพื้นที่มาใหบริษัทคัดเลือกทําเลเปดรานคา โดยบริษัทมีขอพิจารณาในการ
เลือกพื้นที่ดังนี้
o พิจารณาภาพรวม เชน ศูนยการคาดังกลาวอยูในจังหวัดใด อยูใกลแหลงชุมชนหรือมหาวิทยาลัยหรือไม รายไดตอคน
ของประชากรในพื้นที่ เปนตน
o พิจารณาพื้นที่ในหาง เชน อยูในจุดที่มีประชากรเดินผานหนาแนนหรือไม เชน อยูใกลกับศูนยอาหาร โรงภาพยนตร
ซุปเปอรมารเก็ต หรืออยูในแนวการวางบันไดเลื่อน เปนตน
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หลังจากพิจารณาทําเลที่มีความเหมาะสมในเบื้องตนแลว บริษัทจะทําการวิเคราะหยอดขายลวงหนา โดยเปรียบเทียบกับ
ยอดขายของสาขาในจั ง หวัดเดี ยวกันหรื อใกล เคี ย งกัน และคํานวณสั ดส วนคาเช าพื้ นที่ ตอ ยอดขาย เนื่อ งจากคาเช าพื้ นที่ นับ เป น
คาใชจายคงที่ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการบริหารจัดการรานคา หากสัดสวนที่คํานวณไดอยูในระดับที่ยอมรับไดบริษัทจึงจะดําเนินการเชา
พื้นที่เพื่อเปดสาขา อยางไรก็ตามบริษัทอาจพิจารณาเปดสาขาในสถานที่ที่มีอัตราคาเชาสูง ถาเล็งเห็นวาการเปดสาขาในทําเลนั้นๆมี
สว นในการส ง เสริม ภาพลั ก ษณ ห รือ เปน การประชาสัม พั นธ บ ริษั ท เช น สาขาในสถานี ร ถไฟฟา BTS หรื อ หา งสรรพสิ น คา ใจกลาง
กรุงเทพมหานคร เปนตน
ทั้งนี้ บริษัทจะทําการวิเคราะหผลประกอบการของแตละสาขาอยางตอเนื่อง โดยอาจพิจารณาปดสาขาที่ผลประกอบการไม
เปนที่นาพอใจและไมสามารถพัฒนายอดขายใหเพิ่มขึ้นไดในระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งตั้งแตป 2552 จนถึงเดือนตุลาคม 2555 มีสาขาที่ปด
ตัวลงเปนจํานวนเพียง 3 สาขา จากจํานวนสาขาทั้งสิ้น 159 สาขา โดยมีสาเหตุจากการเปลี่ยน layout ของหางซึ่งมีผลกระทบตอจํานวน
คนที่ผานหนาราน เปนตน (ไมรวมการปดสาขาชั่วคราวเนื่องจากเหตุการณไฟไหมยานราชประสงคและอนุสาวรียชัยสมรภูมิในป 2553
และเหตุการณน้ําทวมในป 2554 ซึ่งสาขาที่ปดชั่วคราวดังกลาว ปจจุบันไดเปดดําเนินการใหมเรียบรอยแลว)
3.2.3

นโยบายการกําหนดราคา

ฝ า ยบริ ห ารให ค วามสํ า คั ญ ต อ การนํ า เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม อ ย า งต อ เนื่ อ งเพื่ อ ตอบสนองต อ กระแสนิ ย มของผู บ ริ โ ภคที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยฝายพัฒนาผลิตภัณฑรวมกับฝายการตลาดจะทําการการออกแบบแนวคิดและสูตรของผลิตภัณฑใน
เบื้องตน ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยจะทําการกําหนดชวงราคาที่เหมาะสมกับสภาพตลาดคูแขงขันทางตรงและ
ทางออม รวมทั้งสอดคลองชวงราคาของผลิตภัณฑที่มีอยูเดิม จากนั้นจึงประสานงานกับโรงงานผูผลิตในการวางแผนการผลิต โดยการ
ควบคุมวัตถุดิบและคาใชจายในการผลิตใหอยูในระดับราคาที่ไดตั้งไว
ทั้งนี้ นโยบายการกําหนดราคาดังกลาว เปนลักษณะการกําหนดราคากอนแลวจึงวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับราคาที่ตั้ง
ไว ซึ่งมีขอดีคือสามารถควบคุมชวงราคาของผลิตภัณฑทั้งหมดใหสอดคลองกันและอยูในระดับที่แขงขันในตลาดได รวมทั้งสามารถ
ควบคุมอัตรากําไรขั้นตนใหอยูในระดับที่เหมาะสม
3.2.4

นโยบายการบริหารจัดการสินคา

นอกเหนือจากการบริหารจัดการสาขาใหมีความนาสนใจและมีประสิทธิภาพแลว ปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทคือการบริหารจัดการสินคา เนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัทมีความหลากหลายและมีจํานวนชิ้นที่มาก อีกทั้งมีวันหมดอายุ
ที่แนนอนโดยที่สวนใหญจะหมดอายุภายในเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 2.5 - 5 ปนับจากวันที่ผลิต ดังนั้นบริษัทจึงตองกําหนดนโยบายใน
การบริหารสินคาคงคลังใหสอดประสานกันระหวางคลังใหญและคลังหนารานสาขาทั้งหมด เพื่อลดความเสี่ยงของสินคาเสื่อมสภาพ และ
ความเสี่ยงในการขายสินคาหมดอายุตอลูกคา ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบตอภาพลักษณของบริษัท รวมทั้งความเสี่ยงจากสินคาสูญ
หาย ซึ่งอาจมีผลกระทบตอตนทุนของบริษัทได โดยนโยบายที่สําคัญในการบริหารสินคาคงคลัง ไดแก
•

เพิ่มเติมขอมูล

นโยบายการบริหารคลังสินคา

บริษัทมีการนําโปรแกรมคอมพิวเตอร C-Smile มาใชในการบริหารจัดการสินคาคงเหลือของคลังใหญ และเชื่อมตอเขากับ
ระบบPOS (Point of Sales) ซึ่งใชในการบริหารการขายและสินคาคงคลังหนารานสาขา โดยยอดสรุปสินคาของทุกรานสาขาจะถูก
เชื่อมตอเพื่ออัพเดทขอมูลกับคลังใหญ ทําใหคลังใหญสามารถตรวจสอบรายละเอียดสินคาคงเหลือของทั้งระบบได โดยยอดคงเหลือของ
สินคาคงคลังของสาขาจะไดรับการตรวจนับจริงทุกเดือน
ทั้งนี้ บริษัทใชนโยบายการบริหารคลังสินคาแบบเขากอนออกกอน (First in – First out) โดยใหความสําคัญกับการออกแบบ
จัดเรียงสินคาหนารานใหสอดคลองกับนโยบาย ทําใหสินคามีการหมุนเวียนตามที่ควร และนอกจากนี้คลังใหญจะเปนผูตรวจสอบอายุ
คงเหลือของสินคาทุกชิ้นอยางสม่ําเสมอและมีนโยบายในการจัดการสินคาโดยแบงแยกตามอายุคงเหลือของสินคา ดังนี้
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-

กรณีที่สินคามีอายุคงเหลือ 15 เดือน จะไดรับการจัดเขากลุมสินคาเฝาระวัง โดยบริษัทจะทําการคํานวณระยะเวลา
ในการขายหมด (Covered day) ซึ่งดูจากจํานวนสินคาที่เหลือ ตอ อัตราการขายสินคา ซึ่งหากคํานวณแลวมีความ
เสี่ยงที่จะขายไมหมด บริษัทจะสงแจงพนักงานหนารานทําการกระตุนยอดขายของสินคาตัวนั้น โดยฝายพัฒนา
ผลิตภัณฑและจัดซื้อ พรอมทั้งฝายปฎิบัติการขายจะติดตามปริมาณคงเหลือของสินคาในกลุมนี้เพื่อวางแผนการ
จัดการและการสั่งซื้อตอไป

-

กรณีที่สินคามีอายุคงเหลือประมาณ 8 - 12 เดือน ฝายสินคาคงคลังจะแจงฝายพัฒนาผลิตภัณฑและจัดซื้อ ฝาย
ปฎิ บั ติ ก ารขาย และฝ า ยการตลาดเพื่ อ ประสานงานในการจั ด โปรโมชั่ น กระตุ น ยอดขายด ว ยมาตรการต า งๆ
ตามลําดับ เพื่อใหสามารถระบายสินคาไดรวดเร็วและมิใหมีสินคาคงคาง

-

กรณีที่สินคามีอายุคงเหลืออยูในชวง 5 - 7 เดือน การมีการจัดโปรโมชั่นในระดับที่มากขึ้น เชน การจัด Clearance
Sales เพื่อกระตุนการหมุนของสินคา

-

หากสินคามีอายุคงเหลือนอยกวา 4 เดือน จะไมมีการสงจากคลังใหญไปจําหนายที่หนารานสาขาโดยเด็ดขาด ซึ่ง ที่
ผานมาไมเคยเกิดกรณีที่สินคาคงคางอยูในคลังจนมีอายุคงเหลือนอยกวา 4 เดือนมากอน

ทั้งนี้ โปรแกรมคอมพิวเตอร C-Smile และ POS นอกเหนือจากใชในการบริหารสินคาคงคลังแลว ยังมีสวนสําคัญในการ
จัดเก็บขอมูลของลูกคาและขอมูลการขายสินคา โดย ระบบจะมีการบันทึกขอมูลทั่วไปของลูกคา วันที่ซื้อ รวมทั้งขอมูลสินคาที่ซื้อทั้งหมด
ซึ่งเปนประโยชนในการบริหารลูกคาสัมพันธ หรือ CRM (Customer Relationship Management)
•

นโยบายการตั้งคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ

เพิ่มเติมขอมูล

บริษัทมีนโยบายในการตั้งคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพโดยพิจารณาจากอายุของสินคา โดยแบงประเภทสินคาออกไดเปน 2
ประเภทหลัก คือ สินคาสําเร็จรูปและบรรจุภัณฑ ในสวนของสินคาสําเร็จรูป จะมีการแบงยอยออกเปนหลายชนิด เชน เครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา ผลิตภัณฑบํารุงผิวกาย ผลิตภัณฑสําหรับเสนผม กิ๊ฟเซ็ท เปนตน ซึ่งจะมีการกําหนดนโยบายการตั้งสํารอง
แตกตางกันเนื่องจากแตละประเภทมีอายุที่แตกตางกัน โดยจะมีการตั้งสํารองสูงสุดที่รอยละ 70 เมื่อสินคามีอายุมากกวา 3 ป แตอยางไร
ก็ตาม ณ 30 กันยายน 2555 มีสินคาสําเร็จรูปที่มีอายุเกินกวา 1 ปจํานวน 0.05 ลานบาท (ไมรวมคลังสินคาชํารุด) และไมมีสินคา
สําเร็จรูปที่มีอายุเกินกวา 2 ป สําหรับบรรจุภัณฑซึ่งมีอายุการเก็บยาวกวาสินคาสําเร็จรูป ณ 30 กันยายน 2555 มีบรรจุภัณฑที่มีอายุอยู
เกินกวา 2 ปจํานวน 0.3 ลานบาท
ทั้งนี้ นโยบายสําหรับสินคาที่ชํารุดเสียหาย หมดอายุ หรือบรรจุภัณฑที่เลิกผลิตแลวและไมสามารถนํากลับมาใชใหมได บริษัท
จะทําการแยกไวเปนคลังสินคาชํารุดซึ่งจะทําการตั้งสํารองสินคาเสื่อมสภาพรอยละ 100 และถูกแยกไวตางหากเพื่อรอทําลายตาม
หลักเกณฑของกรมสรรพากร อยางไรก็ตามที่ผานมายังไมเคยมีกรณีการโอนยายสินคาไปยังคลังสินคาชํารุดเนื่องจากสินคาหมดอายุ
•

นโยบายการปองกันการสูญหายของสินคา

แมวาบริษัทจะมีการตรวจนับสินคาคงเหลือหนารานสาขาอยางสม่ําเสมอทุกเดือน แตเนื่องจากลักษณะเฉพาะของสินคาที่เปน
ชิ้นขนาดเล็กจํานวนมาก จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญหายไดงาย ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายการกําหนดงบประมาณรายเดือนจํานวน
หนึ่งเพื่อเปนคาตอบแทนในการดูแลสินคาใหกับพนักงานขายหนารานทุกสาขา โดยหากสาขาใดไมมีสินคาสูญหาย พนักงานขายของ
สาขาดังกลาวจะไดรับคาตอบแทนดังกลาวเต็มจํานวนทุกเดือน แตในกรณีที่สาขาใดมีสินคาสูญหาย บริษัทมีนโยบายในการดําเนินการ
ใหพนักงานชดใชสินคาสูญหายในระดับที่เหมาะสมโดยมุงเนนใหพนักงานปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบเปนทีม โดยที่ผานมาสินคาของบริษัท
มีการสูญหายนอยมากหรือคิดเปนสัดสวนโดยเฉลี่ยนอยกวารอยละ 0.3 ของยอดขายโดยรวม
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3.3

การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.3.1

ชองทางการจัดจําหนาย

ชองทางการจัดจําหนายของบริษัทสามารถแบงออกไดเปน 5 ชองทาง ดังตอไปนี้

เพิ่มเติมขอมูลสัดสวนการจัด
จําหนายผานแตละชองทาง

(1) สาขาของบริษัท
ชองทางการจําหนายผลิตภัณฑชองทางหลักของบริษัทคือการจําหนายผานสาขาในลักษณะของรานคาปลีก (Retail shop)
ภายใตแนวคิด บิวตี้ บุฟเฟต และ บิวตี้ คอทเทจ ซึ่งกระจายอยูทั่วประเทศ บริษัทมีสัดสวนการจัดจําหนายผานสาขาโดยเฉลี่ยสําหรับป
2553 – งวด 9 เดือนป 2555 ประมาณรอยละ 96 ของรายไดจากการขายโดยรวม โดยราน บิวตี้ บุฟเฟต เริ่มเปดสาขาแรกในป 2549 ที่
หางสรรพสินคาเซ็นทรัล สาขาวงศสวาง ในขณะที่ราน บิวตี้ คอทเทจ เริ่มเปดสาขาแรกในไตรมาสที่ 3 ป 2554 ที่หางสรรพสินคาเซ็นทรัล
พลาซา สาขาลาดพราว และไดขยายตัวอยางตอเนื่องโดยมีจํานวนสาขา ณ สิ้นป 2550 – 30 มิถุนายน กันยายน 2555 ดังปรากฎใน
ตาราง

ปรับปรุงขอมูลจากงวด 6 เดือนเปนงวด 9 เดือนป 2555

• จํานวนสาขาแบงตามภูมิภาค
พื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต
รวม

2552
48
3
3
1
9
4
6
74

จํานวนสาขา บิวตี้ บุฟเฟต*
2553
2554
30 มิ.ย.ก.ย.2555
58
63
6665
7
9
99
2
4
54
2
6
97
13
16
1918
6
9
99
9
13
1413
97
120
131125

จํานวนสาขา บิวตี้ คอทเทจ
2554
30 มิ.ย.ก.ย.2555
6
1413
11
1
21
1
22
2
32
-22
10
2421

• จํานวนสาขาแบงตามศูนยสรรพสินคา
ศูนยสรรพสินคา
เทสโก โลตัส
บิ๊กซี
เซ็นทรัล พลาซา
เดอะมอลล
โรบินสัน
เมเจอร ซีนีเพล็กซ
สถานีรถไฟฟาบีทีเอส
อื่นๆ
รวม

2552
21
14
11
5
2
4
1
16
74

จํานวนสาขา บิวตี้ บุฟเฟต*
2553
2554
30 มิ.ย.ก.ย.2555
28
42
4744
23
27
2928
12
16
1616
6
6
66
4
4
44
4
4
44
4
4
44
16
17
2119
97
120
131125

จํานวนสาขา บิวตี้ คอทเทจ
2554
30 มิ.ย.ก.ย.2555
1
11
1
22
4
98
2
22
11
--2
97
10
2421

หมายเหตุ: * แสดงจํานวนสาขา ณ สิ้นงวด โดยจํานวนสาขาของราน บิวตี้ บุฟเฟต นับรวมสาขาที่เปดดําเนินการโดยบริษัท และเปด
ดําเนินการโดยบุคคลและนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับบริษัท (ซึ่งปจจุบันไดถูกรวมเขามาดําเนินการภายใตบริษัทแลวทั้งหมด) แต
ไมนับรวมสาขาที่เปดดําเนินการโดยแฟรนไชส
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(2) โมเดิรนเทรด (Modern Trade)

ปรับปรุงขอมูลจากงวด 6 เดือนเปนงวด 9 เดือนป 2555

รานคาปลีกขนาดใหญ หรือ Modern Trade เปนชองทางใหมที่บริษัทเริ่มทําการจัดจําหนายผลิตภัณฑ เมด อิน เนเจอร ในชวง
กลางป 2555 โดยมุงเนนการวางจําหนายในซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญ เชน วิลลามารเก็ต ทอปส ฟูดแลนด กัวเมรมาเก็ต (เดอะมอลล)
โกลเดนเพลส ฟูจิซุปเปอรมาเก็ต 7-catalog เปนตน โดยการวางตําแหนงสินคาเปน Premium mass กลาวคือ เปนสินคาคุณภาพสูงที่
เหมาะกับกลุมเปาหมายวงกวาง ในระดับราคาที่แขงขันได
บริษัทเริ่มจัดจําหนายผลิตภัณฑ เมด อิน เนเจอร ผานโมเดิรนเทรดในเดือนเมษายน 2555 ที่ฟูดแลนดเปนแหงแรก โดยในงวด
9 เดือนของป 2555 บริษัทมียอดขายคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.4 ของรายไดจากการขายรวม
(3) ขายสง
บริษัทมีการจัดจําหนายสินคาในลักษณะการขายสงใหแกคูคาที่มีวัตถุประสงคจะนําผลิตภัณฑของบริษัทไปจําหนายยังพื้นที่ที่
ยังไมมีสาขาของบริษัทครอบคลุมไปถึง อยางไรก็ตาม บริษัทมิไดมุงเนนการกระจายสินคาในรูปแบบการขายสง โดยรายไดจากการจัด
จําหนายในสวนนี้มีแนวโนมลดลงตามลําดับเมื่อบริษัทเปดสาขาเพิ่มซึ่งจะครอบคลุมการกระจายสินคาในหลายพื้นที่มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัท
มีสัดสวนการจัดจําหนายผานการขายสงโดยเฉลี่ยสําหรับป 2553 – งวด 9 เดือนป 2555 ประมาณรอยละ 1 ของรายไดจากการขาย
โดยรวม
(4) แฟรนไชส
ในอดีตที่ผานมา บริษัทมีนโยบายการขยายสาขารานคาปลีก บิวตี้ บุฟเฟต โดยการเปดใหผูที่สนใจขอแฟรนไชสเพื่อไป
ดําเนินการดวยตนเองบาง แตในปจจุบัน บริษัทมีนโยบายการขยายสาขาภายในประเทศดวยตนเอง และขณะนี้ไมมีนโยบายเปดให
แฟรนไชสในประเทศอีกตอไป โดยมีแฟรนไชสที่ยังเปดดําเนินการอยูทั้งหมดเปนจํานวน 6 สาขา อยางไรก็ตามบริษัทยังคงใหสิทธิในการ
จัดจําหนายตอเนื่องสําหรับผูที่เคยดําเนินการแฟรนไชสกับบริษัทมาในอดีต โดยมีการจัดทําสัญญาแฟรนไชสเปนลายลักษณอักษรเพื่อ
ความชัดเจนในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ บริษัทมีสัดสวนการจัดจําหนายผานแฟรนไชสโดยเฉลี่ยสําหรับป 2553 – งวด 9 เดือนป 2555
ประมาณรอยละ 3 ของรายไดจากการขายโดยรวม
(5) ตัวแทนจําหนายตางประเทศ
การจัดจําหนายสินคาในตลาดตางประเทศ บริษัทมีนโยบายสรรหาตัวแทนจําหนายที่มีความเชี่ยวชาญในทองถิ่นเพื่อจัด
จําหนายผลิตภัณฑของบริษัท เนื่องจากบริษัทยังขาดความชํานาญในพื้นที่ รวมทั้งขั้นตอนและกฎเกณฑการจัดตั้งสาขาในตางประเทศ
ในป 2555 บริษัทไดเริ่มมีการจัดจําหนายผานตัวแทนในประเทศกัมพูชาเปนแหงแรก ในรูปแบบของรานคาปลีก บิวตี้ บุฟเฟต ซึ่งบริษัทมี
การควบคุมรูปแบบการตกแตงและคุณภาพในการบริการของรานคาใหเปนไปในมาตรฐานเดียวกับสาขาในประเทศไทย
บริษัทเริ่มจัดจําหนายผลิตภัณฑที่ประเทศกัมพูชาในเดือนกุมภาพันธ 2555 โดยในงวด 9 เดือนแรกของป 2555 มียอดขาย
รวมคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.4 ของรายไดจากการขายรวม
3.3.2

กลยุทธทางการตลาด

บริษัทวางแนวคิดกลยุทธทางการตลาดโดยพิจารณาจากพัฒนาการดานพฤติกรรมการซื้อของลูกคา โดยผูบริหารมองวา
สําหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเครื่องสําอางและบํารุงผิว ในอดีตลูกคาจะใหความสําคัญกับตัวผลิตภัณฑหรือมีความภักดีตอผลิตภัณฑ
(Product loyalty) คอนขางมาก แตมีแนวโนมลดลงตามลําดับ เนื่องจากผูผลิตสามารถพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณสมบัติที่ใกลเคียงกัน
และมีคุณภาพทัดเทียมกันมากขึ้น ดังนั้น การแขงขันในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตสําหรับตลาดผลิตภัณฑเครื่องสําอางและบํารุงผิว
จะแขงขันกันดวยการสรางความภักดีตอตราสินคา (Brand loyalty) และสรางมูลคาเพิ่มใหกับตราสินคา (Brand value) อยางไรก็ตาม
การสรางแบรนดแตละแบรนดจะไมสามารถจับตลาดหรือตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดทุกกลุม ดังนั้นบริษัทจึงมุงเนน
กลยุทธในการสรางแบรนดที่หลากหลาย สรางความเชื่อมั่นและมูลคาเพิ่มใหกับแตละแบรนด และกําหนดตําแหนงทางการตลาดที่
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แตกตางกัน เพื่อใหครอบคลุมความตองการของลูกคาไดกวางขึ้น รวมทั้งใหความสําคัญกับการรักษาฐานลูกคาเดิมของแตละแบรนด
โดยบริษัทไดวางกลยุทธทางการตลาดดังตอไปนี้
กลยุทธการสรางแบรนด
ในปจจุบันบริษัทประสบความสําเร็จในการสรางแนวคิดหรือแบรนดของ บิวตี้ บุฟเฟต และ บิวตี้ คอทเทจ ใหเปนที่รูจักและ
จดจําของผูบริโภคกลุมเปาหมาย และมีรายไดหลักจากการจําหนายผลิตภัณฑผานสาขาของรานคาปลีกดังกลาว รวมทั้งไดเปดตัว
ผลิตภัณฑภายใตแนวคิด เมด อิน เนเจอร เพื่อนําเสนอสินคาตอผูบริโภคในวงกวางมากขึ้นโดยผานชองทางโมเดิรนเทรด โดยกลยุทธใน
การสรางแบรนดของบริษัท มีแนวคิดดังนี้
•

การสรางเอกลักษณเฉพาะตัว

ปจจัยหลักที่บริษัทมุงเนนในการสรางใหแบรนดเปนที่จดจําของผูบริโภค คือการสรางเอกลักษณเฉพาะตัวใหกับแบรนด
(Brand identity) เชน บิวตี้ บุฟเฟต มีเอกลักษณของความหลากหลายสไตลอาหารบุฟเฟต หรือ บิวตี้ คอทเทจ มีเอกลักษณของความ
เรียบหรูมีระดับ หรือ เมด อิน เนเจอร มีเอกลักษณที่สื่อถึงธรรมชาติ เปนตน ซึ่งบริษัทไดทําการออกแบบตัวผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ รวมทั้ง
การตกแต ง หน า ร า นให ส อดคล อ งกั บ เอกลั ก ษณ ข องแต ล ะผลิ ต ภั ณ ฑ โดยเอกลั ก ษณ ดั ง กล า วจะเป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ในการกํ า หนด
กลุมเปาหมาย ระดับราคา และวิธีการทําการตลาดสําหรับแบรนดดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาแนวคิดหรือแบรนดใหมๆ
ที่มีแนวคิดแตกตางจากเดิม เพื่อจับตลาดลูกคาเปาหมายที่ไมทับซอนกับกลุมลูกคาเดิม ซึ่งจะเปนการกระจายความเสี่ยงในการพึ่งพิง
แบรนดใดแบรนดหนึ่งและคาดวาจะสงผลใหบริษัทเติบโตอยางมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต
•

การสรางความแตกตางในการใหบริการ

บิวตี้ บุฟเฟต และ บิวตี้ คอทเทจ มิไดมุงเนนเฉพาะการจัดจําหนายผลิตภัณฑแตเพียงอยางเดียว แตจะมีการนําเสนอแนวคิด
ดานความงามครบวงจรควบคูไปดวย ซึ่งลูกคาที่เขามาในรานจะไดรับการใหบริการที่เปนกันเอง พนักงานที่ผานการอบรมตามมาตรฐาน
ของบริษัทสามารถแนะนําวิธีการแตงหนาใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของลูกคาแตละราย รวมทั้งแนะนําผลิตภัณฑที่เหมาะกับสภาพ
ผิว โดยมีวัตถุประสงคใหลูกคาเกิดความสบายใจที่จะเลือกซื้อสินคา เกิดความเชื่อมั่นและเขาถึงสินคาของบริษัทไดมากขึ้น ซึ่งลักษณะ
การบริการที่ผูบริโภคไดรับจะแตกตางกันกับการใหบริการในรานคาปลีกเครื่องสําอางที่มีระดับราคาใกลเคียงกัน
•

การสรางแบรนดเพื่อจับตลาดในชองทางการจัดจําหนายอื่นๆ

การสรางแบรนดใหมเพื่อสรางตลาดในชองทางการจัดจําหนายชองทางใหม เปนกลยุทธทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่งของ
บริษัท โดยในป 2555 บริษัทไดพัฒนาแบรนด เมด อิน เนเจอร เพื่อจําหนายในโมเดิรนเทรด ซึ่งเปนชองทางที่แตกตางไปจากเดิมเพื่อเพิ่ม
ฐานลูกคา โดยในอนาคตบริษัทมีนโยบายการสรางแบรนดเพื่อจัดจําหนายสินคาที่เกี่ยวกับความงามเพิ่มขึ้นเพื่อเขาจับตลาดในชองทาง
การจัดจําหนายอื่นๆอยางตอเนื่อง
กลยุทธการรักษาฐานลูกคา
นอกเหนือจากการพัฒนาแนวคิดหรือแบรนดใหมเพื่อเจาะตลาดกลุมลูกคาเปาหมายในระดับตางๆแลว การรักษาฐานลูกคา
เดิม หรือสรางการซื้อซ้ําตอเนื่อง ถือเปนปจจัยสําคัญยิ่งในการดํารงอยูของธุรกิจและการสรางเสถียรภาพของรายได ดังนั้นบริษัทจึงให
ความสําคัญกับกลยุทธในการรักษาฐานลูกคา ดังนี้
•

การเพิ่มชองทางในการเขาถึงสินคา

บริษัทมีนโยบายในการขยายสาขาอยางตอเนื่อง โดยเริ่มจากการเปดสาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อใหเปนที่รูจัก
ของผูบริโภค และกระจายออกสูภูมิภาคตางๆ โดยปจจุบัน บิวตี้ บุฟเฟต มีสาขากระจายอยูทั่วทุกภาคของประเทศ และ บิวตี้ คอทเทจ
ไดเริ่มขยายตัวสูหัวเมืองใหญในภูมิภาคตางๆ ทั้งนี้ เพื่อใหลูกคาสามารถเขาถึงสินคาและซื้อซ้ําไดโดยสะดวก รวมทั้งเกิดการจดจํา
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ภาพลักษณของสินคาได นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มชองทางการจัดจําหนายผานระบบพาณิชยอิเล็คทรอนิกส (E-commerce)
สําหรับผลิตภัณฑของ บิวตี้ บุฟเฟต และ บิวตี้ คอทเทจ เพื่อเพิ่มความสะดวกใหกับลูกคา รวมทั้งเพิ่มชองทางในการเขาถึงสินคา
•

รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑควบคูไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑใหมอยางตอเนือ่ ง

คุณภาพของสินคาเปนปจจัยสําคัญในการสรางอัตราการซื้อซ้ําของลูกคา หากสินคามีคุณภาพที่ดีและราคาที่เหมาะสม
ผูบริโภคจะเกิดความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีตอแบรนดของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงมุงเนนการพัฒนาและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑที่
เหมาะสมกับสภาพผิ วและสีผิว ของคนไทย โดยมี การทดสอบผลิต ภัณฑ ที่สั่ง ผลิตทุ กครั้ งเพื่อ ใหมั่ นใจถึง ระดับคุ ณภาพและความ
เหมาะสมตอผูใชที่กําหนดไว นอกจากนี้บริษัทใหความสําคัญตอการออกผลิตภัณฑใหมอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองตอกระแสนิยมของ
ผูบริโภค เนื่องจากตลาดเครื่องสําอางมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความนิยมอยูตลอดเวลา ประกอบกับมีเครื่องสําอางแบรนดใหมๆจาก
ตางประเทศ โดยเฉพาะจากเกาหลี และญี่ปุน ที่เขามาจับตลาดในกลุมลูกคาเปาหมายที่ใกลเคียงกับของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงมีกลยุทธ
ในพัฒนาผลิตภัณฑโดยการสํารวจความนิยมทั้งตลาดในประเทศไทยและตลาดตางประเทศอยางตอเนื่อง เพื่อนํามาพัฒนารูปแบบให
ทันตอกระแสนิยมของผูบริโภค โดยบริษัทมีนโยบายเปดกวางสําหรับการสรรหาผูผลิต ทั้งผูผลิตในประเทศซึ่งเปนบริษัทของไทยที่มี
ศักยภาพหรือผูผลิตสัญชาติตางประเทศ เชน บริษัทญี่ปุนที่มาตั้งโรงงานในประเทศไทย รวมถึงการสั่งผลิตจากโรงงานที่ตั้งอยูใน
ตางประเทศ เชน ประเทศเกาหลี เปนตน เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพสินคาใหเหมาะสมกับการแขงขัน และตอบสนองตอความ
ตองการของผูบริโภคไดรวดเร็วและครบถวนยิ่งขึ้น
•

การบริหารลูกคาสัมพันธ

บริษัทพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดเก็บฐานขอมูลลูกคา เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารลูกคาสัมพันธ หรือ
CRM (Customer Relationship Management) ซึ่งมีสวนทําใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางเฉพาะเจาะจง โดย
ระบบการบริหารลูกคาสัมพันธจะเริ่มตนจากการสงเสริมใหลูกคาสมัครสมาชิก จูงใจโดยการใหสวนลดสําหรับสมาชิก และมีโปรโมชั่น
การสมัครสมาชิกโดยไมเสียคาใชจายในชวงเปดสาขา หรือเมื่อซื้อสินคาครบตามมูลคาที่กําหนดไว ซึ่งมีมูลคาไมสูงนัก เพื่อกระตุนให
ลูก คาใช สิท ธิใ นการสมัคร ซึ่ง เมื่ อ ลูก คาเข าเปน สมาชิก แล ว บริ ษั ทจะทํ าการเก็ บ ฐานข อมู ลส วนบุ คคลทั่ วไป อาทิ ที่ อยู อายุ เพศ
การศึกษา ฯลฯ รวมทั้งเก็บขอมูลการซื้อสินคาของลูกคาแตละราย เชน รูปแบบการซื้อ ความถี่ ผลิตภัณฑที่ซื้อบอย ความเห็นตอ
ผลิตภัณฑ ความตองการเฉพาะเจาะจงตางๆ เปนตน
จากขอมูลดังกลาว ทําใหบริษัทสามารถสรางสรรคกิจกรรมทางการตลาดและการสงเสริมการขายไดสอดคลองกับลักษณะ
ความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย นอกจากนี้ พนักงานขายหนารานจะสามารถเรียกดูบันทึกประวัติการซื้อของลูกคาที่เปนสมาชิก
ไดทันที สงผลใหสามารถนําเสนอผลิตภัณฑไดตรงตามความตองการ หรือแกปญหาใหกับลูกคาไดทันทวงที
•

การสราง “ Beauty Community ”

ปจจุบันสื่อออนไลนเขามามีบทบาทมากขึ้นตามลําดับในการสื่อสารระหวางกัน บริษัทเล็งเห็นโอกาสทางการตลาดในการ
เขาถึงผูบริโภคที่เปนกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทผานทางสื่ออินเตอรเน็ตรูปแบบตางๆ ซึ่งทําใหเกิดการสื่อสารโตตอบกับลูกคาได
อยางสะดวก รวดเร็ว และสามารถรับทราบความตองการของแตละบุคคล ตลอดจนรับทราบถึงปญหาของสินคาหรือบริการ โดยบริษัทได
สรางสรรสื่อออนไลนในรูปแบบตางๆ ดังนี้
- Facebook:
www.facebook.com/beautybuffetfanpage, www.facebook.com/beautycottageshop,
www.facebook.com/madeinnaturefanpage
- Youtube channel: Beautybuffet live , Beautybuffetcottageshop
- Jeban:
http://www.jeban.com/viewtopic.php?t=150422
การสรางสื่อออนไลนดังกลาว มิไดมีจุดมุงหมายในการสงสารเพื่อประชาสัมพันธสินคาและสงเสริมการขายเพียงอยางเดียว
แตเปนนําเสนอรูปแบบแนวคิดตางๆในชีวิตประจําวัน (Life style) ซึ่งเขากันไดกับแนวคิดของแบรนด เพื่อสรางความนาสนใจ รวมทั้งให
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ลู ก ค า มี ส ว นร ว มในการนํ า เสนอแนวคิ ด ใหม ๆ เช น วิ ธี ก ารแต ง หน า รู ป แบบใหม การนํ า รู ป แบบการตกแต ง ของแบรนด ไ ปใช ใ น
ชีวิตประจําวัน เปนตน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมตางๆ เชน การประกวดถายรูปแตงหนา เปนตน เพื่อใหลูกคาติดตามเปนชุมชนความงาม
ออนไลน หรือ “Beauty Community” ซึ่งบริษัทจะเปนเสมือนหนึ่งเจาของบานในขณะที่ลูกคาเปรียบเสมือนเพื่อนที่มาเยี่ยมเยือน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางการสื่อสารแบบสองทางและสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาในระยะยาว
ทั้งนี้ Facebook ของ บิวตี้ บุฟเฟต และ บิวตี้ คอทเทจ มีผูติดตามมากขึ้นเปนลําดับ โดย ณ เดือนกรกฎาคม 2555 มีผูกดไลค
(Like) หรือผูติดตาม Facebook ของ บิวตี้ บุฟเฟต และ บิวตี้ คอทเทจ เปนจํานวนประมาณ 30,000 ราย และ 10,000 ราย ตามลําดับ
ขอมูลผูกด Like บิวตี้ บุฟเฟต
ขอมูลผูกด Like บิวตี้ คอทเทจ
•

ตัดขอมูลในสวนของจํานวนผูกด Like ใน Facebook รวมทั้งขอมูล
เรื่องเพศและเชื้อชาติของผูกด Like ที่อางอิงจาก Facebook ทั้งหมด

การสงเสริมการขายอยางตอเนือ่ ง

เพื่อใหขอมูลขาวสารของผลิตภัณฑเขาถึงผูบริโภคในวงกวาง บริษัทมีการจัดทําสื่อโฆษณาดั้งเดิม (Traditional media) ใน
รูปแบบตางๆ เพื่อย้ําใหผูบริโภคจดจําไดถึงแบรนดของบริษัท รวมถึงประชาสัมพันธผลิตภัณฑใหม โดยบริษัทมีการประชาสัมพันธในสื่อ
ตางๆที่สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัท ดังนี้
-

สื่อโฆษณาทางฟรีทีวีชองตางๆ ออกอากาศในรายการหลักของแตละชอง

-

สื่อโฆษณาทางเคเบิ้ลทีวี โดยออกอากาศทางกลองทีวีดาวเทียม อาทิเชน GMM Z ผานชอง Play Channel “My
Play Lady” เปนรายการสดทุกวันจันทร – ศุกร เวลา 17:00 – 18:00 น. และออกอากาศซ้ําในชวงเวลา 12:00 –
13:00 น.

-

สื่อนิตยสาร โดยเนนนิตยสารที่มีกลุมเปาหมายเปนวัยรุน อาทิเชน S Cawaii, Cleo, Kazz, Oops เปนตน

-

การลงประชาสัมพันธกับสือ่ นิตยสารและอื่นๆในรูปแบบของการฝากขาวประชาสัมพันธ เชน นิตยสารลิซา
นิตยสารสวีตตี้ นิตยสารสลิมมิ่ง www.jeban.com เปนตน

ทั้งนี้ ในปจจุบันบริษัทจะมุงเนนการโฆษณาแบบ Traditional media สําหรับแบรนด บิวตี้ บุฟเฟต เปนหลัก เนื่องจากมีสาขา
ทั่วประเทศทําใหผูบริโภคสามารถเขาถึงไดงาย ซึ่งทําใหการโฆษณามีประสิทธิผลสูงสุด
3.3.3

กลุมลูกคาเปาหมาย

ดวยผลิตภัณฑของบริษัทซึ่งมีลักษณะเปนสินคาอุปโภคบริโภค (Consumer Products) และดวยแนวทางการดําเนินธุรกิจที่
มุงเนนการจัดจําหนายโดยการขายปลีก ทําใหกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทคือผูบริโภคขั้นสุดทาย (End-user) โดยเฉพาะกลุมผูหญิง
ซึ่งมีแนวโนมและลักษณะนิสัยในการใชผลิตภัณฑเครื่องสําอางและบํารุงผิวมากกวาผูชาย ผลิตภัณฑที่จําหนายผาน บิวตี้ บุฟเฟต บิวตี้
คอทเทจ และผานโมเดิรนเทรด ไดรับการวางตําแหนงทางการตลาดที่แตกตางกัน ดังนั้นจึงมีกลุมลูกคาเปาหมายที่แตกตางกันดวย ดังนี้
(1)

กลุมลูกคาเปาหมายของ บิวตี้ บุฟเฟต

ผลิตภัณฑที่จําหนายในราน บิวตี้ บุฟเฟต เปนผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย สีสันสดใส ราคาไมแพงเมื่อเทียบกับ
เครื่องสําอางที่จําหนายผานรานคาปลีกในตลาดโดยรวม ดังนั้นกลุมลูกคาเปาหมายจึงไดแกกลุมวัยรุนในชวงตั้งแตมัธยมตน
จนถึงวัยทํางาน ที่ตองการใชเครื่องสําอางในการดูแลตนเอง และเสริมสรางบุคลิกภาพใหทันสมัย
(2)

กลุมลูกคาเปาหมายของ บิวตี้ คอทเทจ

ผลิตภัณฑที่จําหนายในราน บิวตี้ คอทเทจ เปนผลิตภัณฑที่เนนการบํารุงผิวดวยสารสกัดจากธรรมชาตินานาชนิด
นําเสนอดวยรูปแบบบรรจุภัณฑที่สวยงามนาสนใจ ดังนั้นกลุมลูกคาเปาหมายจึงไดแกกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัย และวัย
ทํางานขึ้นไป ที่ตองการการบํารุงผิวในระดับที่มากขึ้น ผนวกกับการสรางบุคลิกภาพที่เรียบหรู
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(3)

กลุมลูกคาเปาหมายของ เมด อิน เนเจอร

เมด อิน เนเจอร ซึ่งจัดจําหนายผานทางโมเดิรนเทรด เปนผลิตภัณฑที่ใชในชีวิตประจําวันทั่วไป สรางความแตกตาง
โดยการใชวัตถุดิบคุณภาพดีและผลิตจากธรรมชาติ ลูกคาเปาหมายจึงไดแกกลุมบุคคลทั้งหญิงและชายที่ใหความสําคัญกับ
การดูแลตนเอง และเปนลูกคาทั่วไปของซุปเปอรมารเก็ต
3.4

ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขัน
3.4.1

ภาวะอุตสาหกรรม

• โอกาสในประเทศไทย
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางและบํารุงผิว จัดเปนหนึ่งในสินคาอุปโภคบริโภคที่ไดรับความนิยมสําหรับการดํารงชีวิตของคนในสังคม
ปจจุบัน โดยเฉพาะสุภาพสตรีที่ตองการเสริมสรางบุคลิกภาพ และตองการถนอมรักษาผิวพรรณใหดูดีอยูเสมอ ซึ่งกลุมลูกคาสุภาพสตรีที่
นิยมใชเครื่องสําอางครอบคลุมตั้งแตกลุมผูที่ยางเขาสูวัยรุนจนถึงวัยสูงอายุ และในปจจุบันการใชผลิตภัณฑเครื่องสําอางและบํารุงผิวได
แพรหลายมากขึ้นในกลุมสุภาพบุรุษ โดยจะเห็นไดจากเพิ่มขึ้นของการโฆษณาประชาสัมพันธที่มุงเนนกลุมเปาหมายที่เปนสุภาพบุรุษ
โดยตรง ดวยเหตุนี้จึงทําใหมูลคาตลาดของเครื่องสําอางในประเทศไทยเติบโตอยางตอเนื่องตลอดมา ดังภาพ
มูลคาตลาดเครื่องสําอางในประเทศ (ลานบาท)

มูลคาตลาดเครื่องสําอางในประเทศ (ลานบาท) (1)
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อัตราการเติบโตเปรียบเทียบกับเครื่องชี้วัดตางๆ
มูลคาตลาดเครื่องสําอางในประเทศ
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

(2)

อัตราการเติบโตของจํานวนประชากร

(3)

ที่มา: (1) ฝายวิจัยธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย โดยเปนขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2553 อยางไรก็ตาม การประมาณการดังกลาวสอดคลองกับตัวเลขมูลคา
ตลาดเครื่องสําอางภายในประเทศที่เปดเผยโดยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ณ วันที่ 19 มกราคม 2555
(2) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(3) ธนาคารแหงประเทศไทย

มูลคาตลาดของเครื่องสําอางในประเทศมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยในป 2550 – 2554 ประมาณ
รอยละ 9.4 โดยจากตารางขางตนจะเห็นไดวาอัตราการเติบโตของตลาดเครื่องสําอางไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจนอยมาก
แมวาผลิตภัณฑเครื่องสําอางและบํารุงผิวจะจัดเปนสินคาฟุมเฟอยที่มีราคาคอนขางสูง เนื่องจากแนวคิดในสังคมปจจุบันที่สงเสริมการมี
บุคลิกภาพที่ดี ทําใหผูบริโภคใหความสําคัญกับรายจายในสวนนี้ นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการเติบโตของจํานวนประชากรที่มี
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อัตราเฉลี่ยประมาณรอยละ 0.4 จะเห็นไดวาอัตราการบริโภคเครื่องสําอางตอคนสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนไปไดจาก 2 กรณี ไดแก (1)
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางและบํารุงผิวแพรหลายมากขึ้นในกลุมผูที่ไมเคยใชผลิตภัณฑมากอน เชน กลุมวัยรุนขั้นตนและกลุมสุภาพบุรุษ ที่
หันมานิยมใชเครื่องสําอางในการสงเสริมบุคลิกภาพมากขึ้นกวาในอดีต และ (2) กลุมผูที่ใชผลิตภัณฑอยูแลว ใหความสําคัญกับการดูแล
ตนเองมากขึ้น จึงทําใหอัตราการบริโภคเพิ่มขึ้น
ดวยสถิติดังกลาว ทําใหบริษัทเชื่อมั่นวาตลาดเครื่องสําอางในประเทศไทยจะยังคงมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องและมี
เสถียรภาพ อยางไรก็ตามผูผลิตและผูจัดจําหนายตองมีการปรับตัวใหทันตอกระแสนิยมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมทั้ง
ควรมีการพัฒนาสวนประกอบตางๆเพื่อการผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูงขึ้นและมีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคไดกวางขึ้น
• โอกาสในตางประเทศ
ประเทศไทยมีความไดเปรียบดุลการคาของสินคาเครื่องสําอางหรือมีมูลคาการสงออกมากกวามูลคาการนําเขาทั้งในตลาด
อาเซียนและตลาดโลกอยางตอเนื่อง โดยมูลคาการสงออกและนําเขาเครื่องสําอางสําหรับป 2543 – 2554 ดังภาพ
มูลคาการนําเขาเครื่องสําอาง (ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ)

มูลคาการสงออกครื่องสําอาง (ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ)

ที่มา: อางอิงจาก Global Trade Atlas (2012) โดยเปนขอมูลประกอบการเสวนาเรื่อง “AEC กับความทาทายของอุตสาหกรรมเครื่องสําอางไทย” จัด
โดยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555

จากการเตรียมตัวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASIAN Economic Community: AEC) และการเปดเสรีทางการคา (Free
Trade Area: FTA) สงผลใหภาษีนําเขาและสงออกเครื่องสําอางสวนใหญของไทยกับประเทศในกลุมประชาคมอาเซียนลดลงเหลือรอย
ละ 0 ตั้งแตชวงตนป 2553 เปนตนมา ทําใหมูลคาการนําเขาและสงออกเครื่องสําอางของป 2553 เติบโตอยางกาวกระโดดจากปกอน
หนาและเติบโตอยางตอเนื่องในป 2554
โอกาสจาก AEC และการเปดเสรีทางการคาดังกลาว ทําใหประเทศไทยสามารถสงออกเครื่องสําอางไดมากขึ้น โดยเฉพาะการ
สงออกไปสูประเทศในกลุมอาเซียนดวยกัน โดยในป 2554 ไทยมีมูลคาการสงออกเครื่องสําอางสูอาเซียนประมาณรอยละ 42 ของมูลคา
การสงออกโดยรวม แตในทางกลับกัน AEC และการเปดเสรีทางการคาก็สงผลใหการแขงขันในตลาดเครื่องสําอางในประเทศเพิ่มสูงขึ้น
ดวย โดยกลุมประเทศที่มีสัดสวนมูลคาการนําเขาสูงสุดคือกลุมยุโรป ซึ่งมีมูลคาการนําเขาประมาณรอยละ 32 ของมูลคาการนําเขา
เครื่องสําอางโดยรวม อยางไรก็ตาม ตลาดเครื่องสําอางนําเขาที่นาจับตามองคือตลาดเครื่องสําอางนําเขาจากประเทศจีนและเกาหลีใต
ซึ่งถึงแมวาจะมีสัดสวนมูลคาการนําเขาไมมากนัก หรือรวมกันประมาณรอยละ 8 ของมูลคาการนําเขาโดยรวม แตมีสัดสวนการเติบโต
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โดยเฉลี่ยในป 2553 – 2554 คอนขางสูง หรือประมาณรอยละ 36 และรอยละ 32 ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวากระแสนิยมผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางและบํารุงผิวในประเทศไทยเปดรับสินคาจากประเทศดังกลาวเพิ่มขึ้น
สําหรับแนวโนมการแขงขันของตลาดนําเขาและสงออกเครื่องสําอางในอนาคต คาดวาจะมีแบรนดระดับบนจากตางประเทศ
เขามาแขงขันเพิ่มขึ้นจากประเทศในแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน รวมทั้งมีสินคาราคาถูกจากจีน และประเทศที่มีตนทุนแรงงานต่ํา
เชน อินโดนีเซีย เขามาแขงขันในตลาดลาง โดยผูประกอบการไทยควรตองปรับตัวเพื่อพัฒนาขอไดเปรียบในการแขงขัน โดยเฉพาะใน
ตลาดระดับกลาง โดยการสรางแบรนดและผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณเปนของตนเองเพื่อสงออกไปแขงขันในตลาดโลก (ที่มา: รวบรวมจาก
เอกสารประกอบการเสวนา “AEC กับความทาทายของอุตสาหกรรมเครื่องสําอางไทย” และกรมศุลกากร)
ทั้งนี้ บริษัทไดเริ่มเปดตลาดเครื่องสําอางในตางประเทศตั้งแตตนป 2555 เปนตนมา โดยเริ่มจากกัมพูชาเปนแหงแรก และมี
แผนการขยายการจัดจําหนายสูประเทศอื่นๆที่มีศักยภาพในอนาคต โดยบริษัทเชื่อวาเอกลักษณของแบรนดที่ไดสรางขึ้น รวมทั้งคุณภาพ
มาตรฐานของสินคา จะชวยสรางโอกาสและความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดตางประเทศไดเปนอยางดี
3.4.2

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
ทั้งนี้ ผูประกอบการในธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑเครื่องสําอางและบํารุงผิว อาศัยชองทางการจัดจําหนาย 3 ชองทางหลัก
(อางอิงจากศูนยวิจัยกสิกรไทย และ Positioning Magazine) ไดแก
(1) การจัดจําหนายโดยวิธีการขายตรงชั้นเดียวหรือหลายชั้น (Direct sales and Multi-level marketing) คิดเปนสัดสวน
ประมาณรอยละ 50 ของมูลคาตลาดเครื่องสําอางโดยรวม มีทั้งเครื่องสําอางจากตางประเทศและเครื่องสําอางที่ผลิตใน
ประเทศไทย การจัดจําหนายโดยชองทางนี้มีสัดสวนสูงสุดเนื่องจากผลิตภัณฑสามารถเขาถึงตัวผูบริโภคไดจากเครือขาย
ตัวแทนขาย ซึ่งมีคาใชจายเบื้องตนที่ต่ํากวาการประชาสัมพันธทางสื่อสาธารณะ
(2) การจําหนายผานหางสรรพสินคา (Counter sales) คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 30 ของมูลคาตลาดเครื่องสําอาง
โดยรวม ซึ่งสวนใหญจะเปนเครื่องสําอางระดับบนที่ใชลิขสิทธิ์เครื่องหมายการคาจากตางประเทศ
(3) การจัดจําหนายผานรานคาปลีกทั่วไปและอื่นๆ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 20 ของมูลคาตลาดเครื่องสําอางโดยรวม
ผูประกอบการที่จัดจําหนายผลิตภัณฑโดยวิธีการขายตรงและจําหนายผานเคาทเตอรหางสรรพสินคาถือไดวาเปนคูแขง
ทางออมของบริษัท เนื่องจากมีกลุมลูกคาเปาหมายที่มีพฤติกรรมการเลือกซื้อที่แตกตางจากกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัท โดยกลุมขาย
ตรงจะเนนการเขาถึงและแนะนําสินคาตอผูบริโภคโดยตรงผานทางตัวแทนขาย ในขณะที่กลุมเคาทเตอรหางสรรพสินคาสวนใหญจะ
มุงเนนการจําหนายเครื่องสําอางราคาสูงจากตางประเทศโดยจับตลาดลูกคาระดับบนที่มีกําลังซื้อสูง
ดั ง นั้ น คู แ ข ง ทางตรงของบริ ษั ท จึ ง ได แ ก ก ลุ ม ผู ป ระกอบการที่ จั ด จํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ผ า นช อ งทางร า นค า ปลี ก ทั่ ว ไป ทั้ ง
ผูประกอบการที่เปนบริษัทขามชาติและผูประกอบการสัญชาติไทย โดยคูแขงที่บริษัทใหความสําคัญคือกลุมผูประกอบการที่จัดจําหนาย
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สินคาที่มีลักษณะใกลเคียงกับสินคาของบริษัท มีกลุมลูกคาเปาหมายที่เปนวัยรุนถึงวัยทํางาน นําเสนอราคาขายในระดับที่ใกลเคียงกัน
และที่สําคัญคือมีแบรนดซึ่งเปนที่จดจําของลูกคา รวมทั้งมีการกระจายสินคาที่เขาถึงผูบริโภคในวงกวาง ซึ่งไดแก
ตราสินคา
ผูจัดจําหนาย
ปที่กอตั้งบริษัท
จํานวนปดําเนินงาน
ทุนชําระแลว (3)
รายไดรวม (3)
จุดจําหนาย (4)
สวนแบงตลาด (8)

Orient
Princess
บจ.โอ.พี.เน
เชอรัล โปรดักส
2528
27 ป
78.00
2,840.95
287 (5)
35.5%

Cute Press

BB, BC(1)

Karmarts

บจ.เอสเอสยูพี
กรุงเทพ 1991
2519
36 ป
70.00
1,013.06
702 (6)
12.7%

BEAUTY

บมจ.คาร
มารท
2537 (2)
18 ป
360.00
381.42
689 (7)
4.8%

2543
12 ป
300.00
615.31
148
7.7%

The Body
Shop
บจ.เอิรธแคร
2536
19 ป
55.00
386.69
54
4.8%

Yves Rocher

Etude House

Skin Food

บจ.อีฟ โรเช
(ประเทศไทย)
2535
20 ป
12.50
350.89
36
4.4%

บจ.คอส
เมกกา
2543
12 ป
1.00
286.65
46
3.6%

บจ.มาลาคี
2548
7 ป
5.00
236.78
38
3.0%

หมายเหตุ: (1) บิวตี้ บุฟเฟต และ บิวตี้ คอทเทจ
(2) บมจ.คารมารท กอตั้งในป 2537 แตเริ่มดําเนินธุรกิจการจัดจําหนายเครื่องสําอางในป 2554
(3) หนวยลานบาท อางอิงจากงบการเงินสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2554 ยกเวน บจ.เอสเอสยูพี กรุงเทพ 1991 ซึ่งอางอิงจากงบการเงินสิ้นสุด
31 มีนาคม 2554 และ BEAUTY ซึ่งทุนชําระแลวอางอิงจากทุนชําระแลวหลังจากเขาจดทะเบียน
(4) จุดจําหนาย หมายถึงสาขา รวมทั้งจุดจําหนายอื่นๆ ซึ่งสวนใหญรวบรวมจากเวปไซด และเฟสบุกของแบรนดตางๆ ณ เดือนกรกฎาคม 2555
(5) จุดจําหนายของ Orient Princess อางอิงจากแคตตาลอก Beauty Book 2012 ซึ่งเผยแพรโดย บจ.โอ.พี.เนเชอรัล โปรดักส
(6) Cute Press มีการจัดจําหนายผานสาขาและจุดจําหนายจํานวน 202 สาขา ตัวแทนจําหนายประมาณ 500 ราย และผานแคตตาลอก
(7) Karmarts มีสาขาจํานวน 39 สาขา และตัวแทนจําหนายรายใหญและรายยอยรวม 650 ราย (ณ สิ้นป 2554) และมีการจัดจําหนายผาน
ชองทางอื่นๆดวย เชน รานสะดวกซื้อ แคตตาลอก ตัวแทนจําหนาย คอลลเซ็นเตอร เปนตน (ขอมูลจาก 56-1 ของ บมจ.คารมารท ป 2554)
(8) สวนแบงการตลาด อางอิงจากยอดขายของแตละบริษัท หารดวย มูลคาตลาดเครื่องสําอางที่จําหนายผานผานชองทางรานคาปลีกทั่วไปและ
อื่นๆ ซึ่งมีสัดสวนประมาณรอยละ 20 ของมูลคาตลาดเครื่องสําอางรวมป 2554 (40,000 x 20% = 8,000 ลานบาท)

บริษัทมีสวนแบงการตลาดอยูในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับคูแขงที่สําคัญดังตาราง อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง
ขันที่มีสวนแบงทางการตลาดสูงกวา จะเห็นไดวาบริษัทมีการขยายตัวของรายไดและสาขาที่คอนขางรวดเร็ว โดยผูบริหารมองวา
ศักยภาพในการแขงขันและความไดเปรียบในธุรกิจที่สําคัญของบริษัท เกิดขึ้นจาก
• บริษัทมีแบรนดที่หลากหลาย ทั้งแนวคิดของ Shop Brand ซึ่งไดแก บิวตี้ บุฟเฟต และ บิวตี้ คอทเทจ รวมทั้งแบรนดตางๆ
ที่มีเอกลักษณของตนเองที่จําหนายภายใต Shop Brand ดังกลาว ซึ่งสรางความนาสนใจใหกับภาพลักษณและ
ผลิตภัณฑของบริษัท
• การติดตามกระแสนิยมของตลาดทั้งในและตางประเทศอยางตอเนื่อง เพื่อนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑที่
สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค
• คุณภาพของผลิตภัณฑเทียบเคียงไดกับเครื่องสําอางจากตางประเทศ แตไดรับการปรับปรุงใหเหมาะสําหรับลักษณะผิว
และสีผิวที่เปนเอกลักษณของคนไทย
• การออกแบบบรรจุภัณฑที่สวยงาม ซึ่งสรางความนาสนใจใหกับผูบริโภค
• การสั่งซื้อสินคาจากโรงงานผลิตหลายแหงที่มีความเชี่ยวชาญการผลิตสินคาที่แตกตางกัน ทําใหเกิดความยืดหยุนในการ
ผลิตรวมทั้งการออกผลิตภัณฑใหม
• การวางระบบการบริหารจัดการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการควบคุมการขายและการบริหารคลังสินคา รวมทั้งมี
ระบบการจัดเก็บขอมูลลูกคาเพื่อการพัฒนาระบบลูกคาสัมพันธ เพื่อการเขาถึงความตองการของผูบริโภคใหมากขึ้น
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• อํานาจตอรองกับศูนยการคาในการขยายสาขา โดยบริษัทมีสถานะเปนลูกคารายสําคัญ (Key Account) ของศูนยการคา
หลายแหง สงผลใหไดรับขอเสนอการเปดสาขาที่รวดเร็วและมีอํานาจตอรองที่มากขึ้นกวาลูกคาทั่วไป
โดยสรุปแลว แมวาตลาดของผลิตภัณฑเครื่องสําอางและบํารุงผิวจะมีอัตราการแขงขันที่สูง ทั้งจากคูแขงขันในประเทศและ
ผลิตภัณฑนําเขาจากตางประเทศซึ่งมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นจากการ AEC และการเปดเสรีทางการคา แตบริษัทเชื่อมั่นวาดวยศักยภาพใน
การแขงขัน ประกอบกับประสบการณในการดําเนินธุรกิจ จะสงผลใหบริษัทสามารถปรับตัวเพื่อสรางความไดเปรียบในอุตสาหกรรมทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ซึ่งคาดวาจะสงผลใหเกิดการเติบโตอยางตอเนื่องในอนาคต
3.5

การจัดหาผลิตภัณฑ
3.5.1

ขั้นตอนการจัดหาผลิตภัณฑ

บริ ษั ท ไม มี น โยบายการผลิ ตสิ น ค า ด ว ยตนเอง ผลิ ต ภั ณ ฑ ทั้ ง หมดจะไดรั บ การผลิ ต จากบริ ษั ท ผูผ ลิ ต หลายรายที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญเฉพาะดานสําหรับผลิตภัณฑประเภทตางๆ โดยขั้นตอนการจัดหาผลิตภัณฑดังแสดงในแผนภาพ
1

2

สํารวจตลาด
3

วางแนวคิด
ผลิตภัณฑเบื้องตน

ออกแบบบรรจุภัณฑ

4

ทดสอบบรรจุภัณฑ
6

7
8

5

ผลิตเนื้อผลิตภัณฑ /
บรรจุภัณฑ
ทดสอบผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป

ผลิตบรรจุภัณฑ

เพิ่มเติมขอมูลเรื่องหลักเกณฑการ
คัดเลือกผูผลิต การพึ่งพิง การขอ อ.ย.
และการรองเรียนจากผูบริโภค

การพัฒนาผลิตภัณฑใหมจะดําเนินการโดยฝายพัฒนาผลิตภัณฑรวมกับฝายการตลาด เริ่มจาก (1) การสํารวจกระแสนิยม
และแนวโนมของตลาดทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ และ (2) ทําการวางแนวคิดผลิตภัณฑเบื้องตน ซึ่งหมายถึงการกําหนดลักษณะ
และคุณสมบัติของผลิตภัณฑเบื้องตนใหสอดคลองกับความตองการของตลาด ทั้งในสวนของคุณสมบัติทั่วไป เชน สี กลิ่น ความขน และ
คุณสมบัติเฉพาะ เชน การตานอนุมูลอิสระ การลดเลือนริ้วรอย เปนตน รวมทั้งกําหนดสวนผสมหลัก (Active Ingredient) ที่ใหคุณสมบัติ
เฉพาะที่ตองการ พรอมทั้ง (3) ทําการออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑดังกลาว
ในสวนของการผลิตนั้น สวนใหญบริษัทจะจัดหาโรงงานผลิตเนื้อผลิตภัณฑ และโรงงานผลิตบรรจุภัณฑแยกออกจากกัน โดย
(4) บรรจุภัณฑที่ไดรับการออกแบบโดยบริษัท จะถูกสงไปที่โรงงานผูผลิตบรรจุภัณฑโดยเฉพาะทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ โดย
บรรจุภัณฑตนแบบจะถูกสงไปทดสอบที่โรงงานผูผลิตเนื้อผลิตภัณฑ เพื่อใหมั่นใจวาวัสดุบรรจุภัณฑและตัวเนื้อผลิตภัณฑเขากันไดดี ไม
มีการรั่วซึม รวมทั้งไมมีขอบกพรองอื่นใด (5) จากนั้นจึงทําการผลิตบรรจุภัณฑทั้งหมดและจัดสงตอใหกับโรงงานผูผลิตเนื้อผลิตภัณฑ
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สําหรับตัวเนื้อผลิตภัณฑที่ไดรับการวางแนวคิดเบื้องตนไดแลว (6) ฝายพัฒนาผลิตภัณฑจะทําการสั่งผลิตกับโรงงานผูผลิตทั้ง
ในและตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเนื้อผลิตภัณฑแตละประเภท โดยผูผลิตจะเปนผูจัดหาวัตถุดิบทั้งหมดในการผลิต ทั้งนี้
โรงงานผูผลิตเนื้อผลิตภัณฑบางแหงจะรับหนาที่ผลิตบรรจุภัณฑดวย ขึ้นอยูกับความชํานาญของโรงงาน (7) เนื้อผลิตภัณฑจะไดรับการ
ทดสอบคุณสมบัติในทางเคมีและทางกายภาพจากโรงงานผูผลิต รวมทั้งบางผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติทางเคมีเฉพาะจะถูกสงไปทดสอบ
กับผูเชี่ยวชาญภายนอกเพื่อตรวจสอบยืนยัน นอกจากนี้บริษัทจะทําการทดสอบผลิตภัณฑดวยตนเองทุกครั้ง เพื่อใหมั่นใจวาคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑเปนไปตามที่ความตองการ กอนที่จะจัดจําหนาย (8) ผลิตภัณฑสําเร็จรูปสูผูบริโภค
ตามปกติแลว ราคาสั่งผลิตมีความผันผวนคอนขางนอย แตหากผูผลิตมีความจําเปนในการปรับราคาขึ้นจะมีการเจรจา
ลวงหนาเปนระยะหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทจะวางแผนการสั่งผลิตและการออกผลิตภัณฑใหมเปนรายป ทําใหบริษัทมีความยืดหยุนในการ
ปรับแผนการกําหนดราคาขาย
ทั้งนี้ บริษัทการจัดทําโครงการรับประกันความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction Guarantee) ตั้งแตป 2551 เปน
ตนมา โดยหากลูกคาไมพึงพอใจในผลิตภัณฑก็สามารถคืนสินคาไดภายใน 14 วัน เพื่อใหลูกคามั่นใจถึงคุณภาพและความปลอดภัย
รวมทั้งเพื่อใหบริษัทสามารถรวบรวมขอเสนอแนะของลูกคาในการคืนสินคาและนํามาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑใหดีขึ้น ซึ่งที่ผานมามี
มูลคาในการคืนสินคานอยมากหรือประมาณรอยละ 0.01 ของยอดขายโดยรวม และนอกเหนือจากขอเสนอแนะของลูกคาจากการคืน
สินคาดังกลาว บริษัทไมเคยไดรับการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑทั้งจากลูกคาและหนวยงานของรัฐ
3.5.2

การรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผลิตภัณฑเครื่องสําอางและบํารุงผิว (ไมรวมถึงอุปกรณเสริมความงาม) เปนผลิตภัณฑซึ่งตองมีการขออนุญาตการผลิตจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (“สํานักงาน อ.ย.”) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
(1) เครื่องสําอางควบคุม โดยกระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหเครื่องทุกประเภทเปนเครื่องสําอางควบคุม มีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 26 กันยายน 2551 ซึ่งจะตองมีการยื่นคําขอจดแจงเครื่องสําอางและแสดงเลขที่ใบรับแจงที่ไดรับการขึ้นทะเบียนไว
ในฉลากของผลิตภัณฑทุกรายการ เครื่องสําอางสวนใหญของบริษัทจัดอยูภายใตประเภทนี้
(2) เครื่องสําอางควบคุมพิเศษ เปนเครื่องสําอางที่มีสวนผสมของสารควบคุมพิเศษ ปจจุบันมีผลิตภัณฑของบริษัท 1 รายการ
ที่จัดอยูในประเภทนี้ คือ Lansley White Cream Body Hair Invisible (ครีมฟอกสีขน) ซึ่งในฉลากของผลิตภัณฑจะตอง
แสดงเลขที่ใบรับแจง รวมถึงตองมีเลขที่ อ.ย.สําหรับเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ
ตัวอยางฉลากเครื่องสําอางควบคุม

เลขที่ใบรับแจง
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ตัวอยางฉลากเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ

เลขที่อ.ย.

เลขที่ใบรับแจง

ผูผลิตหรือผูนําเขาเครื่องสําอาง เปนผูมีหนาที่ยื่นคําขอจดแจงเครื่องสําอางกับสํานักงาน อ.ย. โดยบริษัทจะมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบฉลากสินคาใหมีขอความที่ถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งผลิตภัณฑของบริษัทไดรับอนุญาตจากสํานักงาน อ.ย.แลวทั้งหมด
3.5.3

หลักเกณฑในการคัดเลือกผูผลิต

บริษัทใหความสําคัญกับคุณภาพของผูผลิตและผูขายสินคา โดยผูผลิตทั้งหมดจะตองไดรับการรับรองจากสํานักงาน อ.ย.ตาม
กฎหมาย รวมทั้งมีการกําหนดหลักเกณฑในการประเมินผูผลิตและผูขายสินคาโดยใหความสําคัญกับคุณภาพเปนอันดับแรก ซึ่งหลักการ
ประเมินผูผลิตและผูขายสินคาแบงออกเปน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ดานคุณภาพสินคา
ดานความตรงตอเวลาในการสงมอบสินคา
ดานราคา
ดานการบริการ
ระยะเวลาในการใหเครดิต

ระดับความสําคัญ/คะแนน
ระดับความสําคัญ/คะแนน
ระดับความสําคัญ/คะแนน
ระดับความสําคัญ/คะแนน
ระดับความสําคัญ/คะแนน

รอยละ 50
รอยละ 20
รอยละ 10
รอยละ 10
รอยละ 10

ผูผลิตรายใหญของบริษัทเปนผูที่ไดรับมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) เกือบทั้งหมด (บางรายอยูใน
ระหวางการดําเนินการ) โดยบริษัทมีการประเมินผลผูผลิตและผูขายอยางตอเนื่องทุกปเพื่อใหมั่นใจวาแตละรายดํารงคุณภาพและ
มาตรฐานในระดับที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ในปจจุบันบริษัทสั่งผลิตจากผูผลิตเนื้อผลิตภัณฑจํานวนประมาณ 20 ราย ซึ่งผลิต
สินคา ที่แตกตางกัน ไปตามความชํ านาญของแตล ะราย โดยมิ ไดพึ่ง พิงผู ผลิตรายใดรายหนึ่ งอย างมี นัยสํ าคัญ นอกจากนี้ สํ าหรั บ
ผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยม บริษัทจะทําการจัดหาผูผลิต 2 รายควบคูกันไป
3.5.4

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ไมมี
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3.6

สัญญาที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ
3.6.1

สัญญาแฟรนไชส “บิวตี้ บุพเฟต” (Beauty Buffet Franchise Agreement)

บริษัทมีการจัดจําหนายสินคาในลักษณะของแฟรนไชสใหกับผูจัดจําหนายจํานวน 6 สาขา และไมมีนโยบายเปดใหแฟรนไชส
ในประเทศเพิ่มอีก อยางไรก็ตามในกรณีที่รานแฟรนไชสสาขาใดปดตัวลง ผูที่ไดรับแฟรนไชสสามารถเปลี่ยนสถานที่จัดตั้งรานได ทั้งนี้
บริษัทจัดใหมีการทําสัญญาแฟรนไชสเปนลายลักษณอักษรเพื่อความชัดเจนในการบริหารจัดการ สาระสําคัญโดยสรุปดังนี้
คูสัญญา (“แฟรนไชซี”)
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คูสัญญา
หางหุนสวนสามัญ ซี แอนด เอ็น อินเตอรเนชั่นแนล โดย นาย
ปรัชญา เลวัน
หางหุนสวนสามัญ วีแอนดพี โดย นายวสันต ขอเจริญ
คณะบุคคลชนากานด เทรดดิ้ง โดย นายวีระพล นันทนิรันดร
น.ส. ชนากานต นันทนิรันดร
นาง นันทพร ศิริวัฒนาเลิศ
หางหุนสวนสามัญ เอสแอนดวี โดยนายวสันต ขอเจริญ

สถานที่ตงั้ แฟรนไชส
บิ๊กซี บางนา

วันที่ลงนาม
1 เมษายน 2554

บิ๊กซี แพร
เซ็นทรัล ขอนแกน
บิ๊กซี สกลนคร
เซ็นทรัล อุดรธานี
โลตัส อุตรดิตถ

1 เมษายน 2554
1 เมษายน 2554
1 เมษายน 2554
2 กรกฎาคม 2554
11 กรกฎาคม 2555

ความสัมพันธ

นายปรัชญา เลวัน ดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารของบริษัทตั้งแตไตรมาสที่ 2 ป 2555
สวนคูสัญญาอื่นๆ มิไดมีความสัมพันธบริษัท หรือกับกรรมการและผูบ ริหารของบริษัท

อายุสัญญา

สัญญามีอายุ 5 ปนับจากวันที่ลงนาม สามารถตออายุได โดยที่แฟรนไชซีมิไดประพฤติผิดสัญญา
และทําตามสัญญาอยางถูกตองครบถวน

สาระสําคัญ

• แฟรนไชซี ไดรับสิทธิในการทําธุรกิจรานแฟรนไชส บิวตี้ บุฟเฟต ตามสาขาที่ระบุไว
• แฟรนไชซี ตองใช “ระบบแฟรนไชส บิวตี้ บุฟเฟต” ทีก่ ําหนดโดยบริษทั ซึ่งรวมถึงการตกแตง
ราน การกําหนดราคา การอบรมพนักงาน การควบคุมคุณภาพสินคาและการบริการ การใช
ระบบคอมพิวเตอรในการควบคุมการขาย ฯลฯ เพือ่ ใหรานแฟรนไชสมีมาตรฐานเดียวกันกับ
รานสาขาที่ดําเนินการโดยบริษัท
• คาใชจายในการดําเนินงานตางๆ เชน คาตกแตงราน คาแรงพนักงาน คาเชาสถานที่ เปนตน
อยูในความรับผิดชอบของ แฟรนไชซี
• บริษัทจะจัดใหมีการตรวจประเมินผลเปนระยะ เพื่อรักษาไวซึ่งมาตรฐานแบรนดของบริษัท
• แฟรนไชซี ไมสามารถโอนสิทธิในแฟรนไชสใหแกบุคคลอื่นได เวนแตจะไดรับความยินยอมจาก
บริษัท นอกจากนีก้ ารเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนหรือการลงทุนในนิติบุคคลของแฟรนไชซี
ตองไดรับความยินยอมจากบริษัท
• ตลอดอายุสญ
ั ญาและภายในระยะเวลา 5 ปนับจากที่สัญญาสิ้นสุดลง แฟรนไชซีจะรักษา
ความลับและไมดําเนินธุรกิจในลักษณะที่เปนการแขงขันกับบริษัท
• เงื่อนไขการชําระคาสินคา ใหเปนไปตามที่บริษัทกําหนด

คาใชจายของ
แฟรนไชซี

• คาธรรมเนียมแรกเขาจํานวนหนึ่ง ซึง่ ชําระเพียงครั้งเดียว ณ วันทําสัญญา
• แฟรนไชซี สามารถซื้อสินคาในอัตราสวนลดตามที่ตกลงกันในสัญญา
• ในกรณีที่ แฟรนไชซี ตองการ แฟรนไชซอรสามารถจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณที่จําเปนในการ
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เพิ่มเติมขอมูล

ประกอบธุรกิจ พรอมทั้งจัดสงพนักงานประจําสาขาใหกับแฟรนไชซี โดยแฟรนไชซีชําระราคา
ตอแฟรนไชชอร ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง บวกกับคาใชจายในการดําเนินงานอีกจํานวนหนึ่ง
• แฟรนไชซี ชําระคาขนสง และคาดําเนินการอื่นๆ เปนรายเดือนตามอัตราที่ตกลงรวมกัน

ทั้งนี้ บริษัทไดพิจารณาและกําหนดเงื่อนไขตางๆในสัญญาแฟรนไชสใหเปนเชนเดียวกันทั้งหมดทุกราย
3.6.2

สัญญาการจัดจําหนายสินคา “บิวตี้ บุพเฟต” (Beauty Buffet Distribution Agreement)

ในป 2555 บริษัทเริ่มมีการขยายการจําหนายสินคาไปยังตางประเทศ โดยมีนโยบายการกระจายสินคาผานผูจัดจําหนายซึ่งมี
ความชํานาญในทองถิ่น เริ่มตนที่ประเทศกัมพูชา เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพของตลาดและของผูจัดจําหนาย โดยจัดทําสัญญาการจัด
จําหนายสินคา มีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้
คูสัญญา

บริษัท มารเก็ต ไฟว จํากัด (“ผูจัดจําหนาย”)

ความสัมพันธ

ผูจัดจําหนายไมมีความสัมพันธกับบริษัท

อายุสัญญา

สัญญามีอายุ 1 ป นับจากวันที่ 31 มกราคม 2555 โดยเมื่อครบอายุแลวคูสัญญาทั้งสองฝายสามารถตอ
อายุได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือไมนอยกวา 30 วันลวงหนา

สาระสําคัญ

• ผูจัดจําหนาย มีสทิ ธิในการจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษัท ภายใตเครื่องหมายการคา
“by BEAUTY BUFFET” ในประเทศกัมพูชา (“เขตการขาย”) โดยในระหวางอายุสัญญานี้ บริษัทจะ
ไมแตงตั้งผูอื่นเปนตัวแทนจําหนายหรือมอบหมายใหบุคคลใดนําสินคาไปจําหนายในเขตการขาย
และผูจัดจําหนายจะไมจําหนายหรือเปนตัวแทนจําหนายสินคาอื่นใดอันเปนสินคาประเภทเดียวกัน
กับสินคาของบริษัท
• ผูจัดจําหนายตองกอสรางและตกแตงรานตามรูปแบบที่ไดรับอนุมัติจากบริษัท
• บริษัทจําหนายสินคาใหแกผูจัดจําหนายในราคาขายปลีกพรอมสวนลดตามอัตราที่ตกลงกัน โดยผู
จัดจําหนายสามารถกําหนดราคาขายสินคาไดเอง โดยตองไดรับอนุมตั ิจากบริษัทกอน
• ผูจัดจําหนายจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการขนสง คาประกันภัย และดําเนินการขนสงสินคาไป
ยังเขตการขายของผูจัดจําหนาย
• ผูจัดจําหนายชําระคาสินคาเปนสกุลเงินบาทไทย โดยชําระคามัดจํารอยละ 30 เมื่อทําการสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ และชําระสวนที่เหลือรอยละ 70 กอนวันสงมอบสินคา
• การเรียกรองคาเสียหาย ผูจัดจําหนายจะเรียกรองไดไมเกินกวาราคาที่ตกลงซื้อขายกัน และตอง
เรียกรองภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันปรากฎเหตุความเสียหายนั้น

3.6.3

สัญญาสั่งผลิตเครื่องสําอาง (สัญญารักษาความลับในสูตรการผลิต)

โดยปกติแลวบริษัทจะสั่งซื้อสินคาจากโรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑตางๆของบริษัท โดยจะมีการจัดทํา
สัญญากับผูผลิตทุกรายที่มีสวนในการควบคุมสูตรการผลิต โดยมีสาระสําคัญคือผูผลิตจะไมเปดเผยหรือเผยแพรสูตรหรือสวนผสมของ
สินคาและขั้นตอนการผลิตใหบุคคลอื่นไดรับทราบ รวมถึงจะไมผลิตสินคาดังกลาวออกมาจําหนายเอง ทั้งนี้ ใหเงื่อนไขดังกลาวมีผลทั้ง
ในขณะที่ผูผลิตยังทําการผลิตใหกับบริษัท และมีผลตอเนื่องไปอีกเปนระยะเวลา 1 - 3 ป (ผูผลิตแตละรายจะมีการตอรองระยะเวลาของ
ผลตอเนื่องแตกตางกัน แตโดยรวมอยูในชวง 1 – 3 ป) หลังจากที่บริษัทยกเลิกการผลิตดังกลาวแลว
3.7

งานที่ยังไมไดสงมอบ
เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมิไดเปนการผลิตตามคําสั่งจากลูกคา ดังนั้นจึงไมมีงานที่ยังไมไดสงมอบ
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