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ขยายตัวครอบคลุมทุกช่องทาง
การจัดจำาหน่ายและเข้าถึงทุกกลุ่ม
เป้าหมายอย่างทั่วถึง 

ครอบคลุมทุกความต้องการ
มีหลากหลายระดับราคาให้
เลือกสรรตามกำาลังซื้อและ
ไลฟ์สไตล์ 

ตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย
ที่หลากหลายและแตกต่าง 

MULTI  
PRODUCTS

MULTI 
CHANELS

MULTI  
BRANDS
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Beauty Community Public Company Limited

EXECUTIVE
SUMMARY
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“สร้างสรรค์กลุ่มผลิตภัณฑ์
ด้าน ความงาม

ที่มีคุณภาพดีและทันสมัย
เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของวิถีชีวิตสมัยใหม”่

 บริษัท บิวตี้คอมมูนิตี้ จำ�กัด (มห�ชน) (“บริษัท” หรือ 
“BEAUTY”) เดิมชื่อ บริษัท โมน�โพลิแตนท์ จำ�กัดจดทะเบียนจัดตั้ง
ข้ึนเม่ือวันท่ี 19 ตุล�คม 2543 ด้วยทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 1 ล้�นบ�ท 
โดยมีผู้ก่อต้ังคือ น�ยแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ และน�งธัญญ�ภรณ์ ไกรภูเบศ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือดำ�เนินธุรกิจจำ�หน่�ยปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�ง
และบำ�รุงผิว ด้วยแนวคว�มคิดที่ต้องก�รจะนำ�เสนอผลิตภัณฑ์เพื่อ
คว�มง�มอันหล�กหล�ยที่ผ่�นก�รคัดสรรอย่�งดีทั้งในด้�นวัตถุดิบ
และรูปลักษณ์ เพื่อเป็นอีกท�งเลือกหนึ่งของผู้บริโภค จัดจำ�หน่�ย
ผลิตภัณฑ์เพื่อคว�มง�ม 9 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�ง 
(Make-up) ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวหน้� (Facial care) ผลิตภัณฑ์
ทำ�คว�มสะอ�ดสุขลักษณะส่วนบุคคล ( Body Hygiene ), ผลิตภัณฑ์
บำ�รุงผิวก�ย ( Body Care ), ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ( Hair Care), 
น้ำ�หอม ( Perfume) , ผลิตภัณฑ์อ�ห�รเสริม ( Beauty Drink &Food 
Supplement ) , อุปกรณ์เสริม (Beauty Accessories) และผลิตภัณฑ์
สำ�หรับผู้ช�ย ( Men’s Care ) ซ่ึงจัดจำ�หน่�ยภ�ยใต้แนวคิด 5 รูปแบบ 
ได้แก่ บิวตี้ บุฟเฟต์(BEAUTY BUFFET), บิวตี้ คอทเทจ (BEAUTY 
COTTAGE) , บิวตี้ ม�ร์เก็ต (BEAUTY MARKET), เมด อิน เนเจอร์ 
(MADE IN NATURE) และ บิวตี้ พล�ซ่� (Beauty Plaza ) ซึ่งแต่ละ
แนวคิดจะมีคว�มแตกต่�งกันในด้�นก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ ช่อง
ท�งก�รจำ�หน่�ย และตำ�แหน่งท�งก�รตล�ด เพื่อก�รตอบสนอง
คว�มต้องก�รต่อกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยที่แตกต่�งกัน และเป็นก�ร
สร้�งฐ�นลูกค้�ให้ครอบคลุมทุกระดับของก�รใช้ผลิตภัณฑ์เพ่ือคว�ม
ง�มโดยมีร�ยละเอียดดังนี้
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เป็นแบรนด์สำ�หรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�งและอุปกรณ์เสริมสำ�หรับก�ร
แต่งหน้�ที่ได้รับก�รว�งรูปแบบและสีสันของผลิตภัณฑ์ให้เหม�ะกลุ่มลูกค้�
วัยรุ่นหรือผู้ที่เพิ่งเริ่มแต่งหน้� มีสีสันที่สดใสและทันสมัย 

เป็นแบรนด์สำ�หรับผลิตภัณฑ์
เครื่องสำ�อ�งและอุปกรณ์เสริม
สำ�หรับก�รแต่งหน้� ได้รับก�ร
ว�งรูปแบบ สีสัน เอกลักษณ์
ของบรรจุภัณฑ์ และระดับร�ค�
ให้เหม�ะสมกับกลุ่มลูกค้�วัย
ทำ�ง�นไปจนถึงช่�งแต่งหน้�
มืออ�ชีพ  

เป็นแบรนด์สำ�หรับผลิตภัณฑ์
เพ่ือก�รบำ�รุงผิวทั่วไปในชีวิต
ประจำ�วัน (Personal care) 
ครอบคลุมก�รดูแลผิวพรรณ
ทั่วร่�งก�ย เช่น ครีมอ�บน้ำ�
แชมพู ครีมนวดผม ครีมบำ�รุง
ผิวหน้�และผิวก�ย ครีมขัดผิว 
ครีมบำ�รุงมือและเท้� เป็นต้น 
โดยนำ�เสนอส�รที่สกัดจ�ก
ธรรมช�ติที่มีคุณสมบัติในก�ร
บำ�รุงที่ล้ำ�ลึก

เป็นแบรนด์สำ�หรับผลิตภัณฑ์เพ่ือ
ก�รบำ�รุงผิวซึ่งมีคุณสมบัติเฉพ�ะ 
(Functional skin care) เสริมจุด
เด่นลดจุดด้อย เช่น ผลิตภัณฑ์บำ�รุง
ผิวหน้�ข�วใส ผลิตภัณฑ์ลดกระชับ
สัดส่วน ผลิตภัณฑ์ลดจุดด่�งดำ� ลด
ริ้วรอย เป็นต้น

 “บิวตี้ บุฟเฟต์” เป็นแนวคิดในก�รนำ�เสนอรูปแบบก�รผสม
ผส�นระหว่�งแนวคิดของธุรกิจร้�นอ�ห�รบุฟเฟต์เข้�กับธุรกิจค้�ปลีก
เครื่องสำ�อ�ง ทำ�ให้เกิดคว�มแตกต่�งและโดดเด่น โดยก�รประยุกต์แนวคิด
ของก�รรับประท�นอ�ห�รประเภทบุฟเฟต์ ที่มีอ�ห�รให้เลือกชิมและลอง
หล�กหล�ยประเภท ตกแต่งอย่�งสวยง�มน่�สนใจ และหลังจ�กที่เลือก
ลองชิมอย่�งเต็มที่แล้ว ผู้บริโภคจะส�ม�รถเลือกสรรสิ่งที่ต้องก�รม�กที่สุด
ได้อย่�งมั่นใจ เช่นเดียวกันกับก�รว�งรูปแบบร้�น บิวตี้ บุฟเฟต์ ที่มีสินค้�
หล�กหล�ยให้เลือกสรร มุ่งเน้นก�รตกแต่งท่ีมีสีสันโดดเด่นและก�รให้บริก�ร
ที่เป็นกันเอง เพื่อให้ลูกค้�ส�ม�รถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่�งเต็มที่ ก่อนที่
จะทำ�ก�รตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีเหม�ะสมท่ีสุดสำ�หรับตนเองโดยร้�น 
บิวตี้ บุฟเฟต์ จะมีหุ่นพ่อครัวตั้งอยู่ที่หน้�ร้�นเป็นเอกลักษณ์เพื่อดึงดูดลูกค้� 
ซึ่งถูกออกแบบม�ให้เข้�กับสโลแกนของร้�นคือ “The Most Delicious 
Beauty Shop in Town” หรือ “สวยอร่อยหล�กหล�ยสไตล์บุฟเฟต์” และ
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของบุฟเฟต์ ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำ�หน่�ยภ�ยใต้ร้�น 
บิวตี้ บุฟเฟต์ จะถูกนำ�เสนอด้วยแบรนด์ที่หล�กหล�ย (Multi brands) โดย
แต่ละแบรนด์ได้รับก�รพัฒน�และจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�เป็นของ
บริษัท รวมทั้งผ่�นก�รคัดสรร กำ�หนดเอกลักษณ์ ระดับร�ค� และตำ�แหน่ง
ท�งก�รตล�ดที่แตกต่�งกันเพื่อให้ส�ม�รถครอบคลุมและตอบสนองคว�ม
ต้องก�รของกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยที่หล�กหล�ยและแตกต่�งกัน ดังนี้ 

“บิวตี้ บุฟเฟต์”

 ผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้แนวคิด บิวตี้ บุฟเฟต์ มีระดับร�ค�ที่ไม่แพง
เมื่อเทียบกับเคร่ืองสำ�อ�งที่จำ�หน่�ยผ่�นร้�นค้�ปลีกในตล�ดโดยรวมและที่
จำ�หน่�ยผ่�นเค�น์เตอร์ห้�งสรรพสินค้� รวมทั้งมีสีสันที่สดใส เพื่อให้
สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย ซึ่งได้แก่กลุ่มวัยรุ่นใน
ช่วงต้ังแต่มัธยมต้นจนถึงวัยทำ�ง�นที่ต้องก�รใช้เครื่องสำ�อ�งในก�รดูแล
ตนเองและเสริมสร้�งบุคลิกภ�พให้ทันสมัยบริษัทจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ของ 
บิวตี้ บุฟเฟต์ ผ่�นร้�นค้�ปลีกที่มีส�ข�ทั่วประเทศ และมีนโยบ�ยก�รขย�ย
ส�ข�อย่�งต่อเน่ืองเพ่ือให้ส�ม�รถกระจ�ยสินค้�สู่ผู้บริโภคได้อย่�งทั่วถึง 
โดยมุ ่งเน้นก�รเปิดส�ข�ต�มศูนย์ก�รค้�และย่�นก�รค้�ชั ้นนำ�ทั ่วไป
เช่น ห้�งสรรพสินค้� ซุปเปอร์ม�ร์เก็ตขน�ดใหญ่ ณ 31 ธันว�คม 2561 
บิวตี้ บุฟเฟต ์ มีส�ข�ร้�นค้�ปลีกรวมทั้งสิ้น 265 ส�ข�ทั่วประเทศ ส�ข�
ตัวแทนจำ�หน่�ยในต่�งประเทศ มีทั้งหมด 9 ประเทศ 157 จุดจำ�หน่�ย 
คือ เวียดน�ม พม่� สิงคโปร์ ล�ว ฟิลิปินส์ ฮ่องกง ไต้หวัน อินโดนีเซีย และ
ม�เลเซีย  

 ทั้งนี้ ในอน�คตบริษัทอ�จพัฒน�หรือนำ�เข้�ผลิตภัณฑ์เพื่อคว�ม
ง�มภ�ยใต้แบรนด์อื่นๆ เข้�ม�จำ�หน่�ยในร้�น บิวตี้ บุฟเฟต์ เพื่อตอบสนอง
คว�มต้องก�รของลูกค้�ที่มีพัฒน�ก�รตลอดเวล� และเพิ่มศักยภ�พในก�ร
แข่งขัน
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บิวตี้ คอทเทจ

BEAUTY COTTAGE
 “บิวตี้ คอทเทจ” เป็นแนวคิดในก�รนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่สกัดจ�ก
วัตถุดิบธรรมช�ติ ผนวกเข้�กับก�รตกแต่งร้�นและออกแบบบรรจุภัณฑ์ใน
รูปแบบย้อนยุค (Vintage) เน้นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่�งศิลปะและง�นฝีมือ 
(Art & Craft) โดยท่ีก�รตกแต่งร้�นค้� รวมท้ังผลิตภัณฑ์ในร้�นค้� บิวต้ี คอทเทจ 
ได้รับออกแบบตกแต่งในสไตล์ศิลปะจ�กธรรมช�ติ ผสมผส�นกับคว�มอ่อน
หว�นของผู้หญิงตะวันตกในยุควิคตอเรียน ภ�ยใต้สโลแกน “Natural Crafted 
Beauty” หรือ “คว�มง�มที่รังสรรค์จ�กธรรมช�ติ” ซึ่งก่อให้เกิดคว�มเรียบ
หรูลงตัวอย่�งมีระดับ ผลิตภัณฑ์ในร้�นค้�ปลีกภ�ยใต้แนวคิด บิวต้ี คอทเทจ 
ทั้งหมดจัดจำ�หน่�ยภ�ยใต้แบรนด์ “Beauty Cottage” เพียงแบรนด์เดียว 
(Single Brand) โดยจะให้คว�มสำ�คัญกับก�รคัดเลือกวัตถุดิบจ�กธรรมช�ติ
หล�กชนิด อ�ทิ ส�รสกัดจ�กดอกไม้ ผลไม้ ผัก สมุนไพร และพืชพรรณ
ต่�งๆที่มีคว�มโดดเด่นในคุณสมบัติ เช่น ก�รบำ�รุงผิว กักเก็บคว�มชุ่มชื้น 
กระชับผิว ลดริ้วรอย รวมทั้งเสริมสร้�งคว�มกระจ่�งใสให้กับผิว เหม�ะ

สำ�หรับผู้ที่ให้คว�มสำ�คัญต่อสุขภ�พภ�ยใต้แนวคิดธรรมช�ติ โดยกำ�หนดกลุ่ม
ลูกค้�เป้�หม�ยเป็นกลุ่มนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยและวัยทำ�ง�นข้ึนไปที่ต้องก�ร
ก�รบำ�รุงผิวในระดับที่ลึกม�กขึ้น ผนวกกับก�รสร้�งบุคลิกภ�พที่เรียบหรูโดย 
บิวตี้ คอทเทจ ได้เร่ิมเปิดตัวในเดือนสิงห�คม 2554 จัดจำ�หน่�ยโดยผ่�นช่องท�ง
ร้�นค้�ปลีก โดยมุ่งเน้นก�รเปิดส�ข�ต�มศูนย์ก�รค้�ชั้นนำ�ทั้งในกรุงเทพและต่�ง
จังหวัดใหญ่ ณ  31 ธันว�คม 2561 บิวตี้ คอทเทจ มีส�ข�ร้�นค้�ปลีกในประเทศ 
รวมทั้งสิ้น 76  ส�ข�ทั่วประเทศ 
 ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของ บิวตี้ คอทเทจได้รับก�รกำ�หนดตำ�แหน่งท�งก�ร
ตล�ด (Market Position)ในระดับท่ีพรีเม่ียมกว่� บิวต้ี บุฟเฟต์ โดยท่ี บิวต้ี คอทเทจ 
เน้นก�รจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์เพ่ือก�รบำ�รุงผิวลึกล้ำ�จ�กธรรมช�ติ ในขณะท่ี บิวต้ี บุฟเฟต์ 
จะมีคว�มโดดเด่นในก�รจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�งสีสันสดใส หล�กหล�ย 
และคว�มทันสมัย
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 บิวต้ี ม�ร์เก็ต แนวคิดในก�รนำ�เสนอรูปแบบก�รผสมผส�น
ระหว่�งคอนเซ็ปท์ของ Supermarket และร้�นเครื่องสำ�อ�ง
เข้�ด้วยกัน  ภ�ยใต้แนวคิดน้ีได้นำ�จุดเด่นของก�รซ้ือสินค้�ท่ีหล�กหล�ย
ใน Supermarket ร้�นสะดวกซื้อและคว�มตื่นเต้นของก�รช้อป
เครื่องสำ�อ�งม�ผนวกเข้�ด้วยกัน บิวตี้ ม�ร์เก็ต เป็นร้�นเครื่อง
สำ�อ�งเฉพ�ะอย่�ง ( Beauty Specialty Store) ที่มุ่งเน้นก�รข�ย
ผลิตภัณฑ์เพื่อคว�มง�มโดยเฉพ�ะ มีขน�ดเฉลี่ย 100 ตรม. 
และเป็นร้�น Multi brands มีแบรนด์สินค้�หล�กหล�ย ซึ่งเป็น
แบรนด์ที่รู้จักเป็นอย่�งดีทั้งแบรนด์ในประเทศและต่�งประเทศ
( Inter Brands ) เช่น อเมริก� ยุโรป เก�หลี ญ่ีปุ่น ฯลฯ และยังมี 
แบรนด์ที่เป็นท�งเลือก ซึ่งมีข�ยเฉพ�ะที่ บิวตี้ ม�ร์เก็ต ภ�ยใน
ร้�นมีสินค้�เกี่ยวกับคว�มง�มทั้งหมดกว่� 300 แบรนด์ ตั้งแต่ 
4,000 - 9,000 SKUs ซ่ึงจะมีคว�มหล�กหล�ยของผลิตภัณฑ์ม�กข้ึน
แต่มีคว�มแตกต่�งกันในก�รใช้ง�น เพ่ือเจ�ะกลุ่มฐ�นลูกค้�ท่ีกว้�งข้ึน
โดยกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยเป็น กลุ่มบุคคลทั้งผู ้หญิงและผู้ช�ย
ที่ต้องก�รใช้เครื่องสำ�อ�งและผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวในก�รดูแล
ตนเองและเสริมสร้�งบุคลิกภ�พให้ทันสมัยโดยมุ่งเน้นก�รเปิด
ส�ข�ต�มศูนย์ก�รค้�และย่�นก�รค้�ช้ันนำ�ท่ัวไปเช่น ห้�งสรรพสินค้�
และแหล่งชุมชนขน�ดใหญ่ และเร่ิมเปิดตัวส�ข�แรกท่ี ซีคอน สแควร์ 
ศรีนครินทร์ ในเดือนกรกฎ�คม 2556 และ ณ 31 ธันว�คม 2561 
บริษัทมีส�ข�ของบิวต้ี ม�ร์เก็ต จำ�นวนท้ังหมด 7 ส�ข� และมีนโยบ�ย
ก�รขย�ยส�ข�อย่�งต่อเนื ่องเพื ่อให้ส�ม�รถกระจ�ยสินค้�สู ่
ผู้บริโภคได้อย่�งทั่วถึงโดยมุ่งเน้นก�รเปิดส�ข�ต�มศูนย์ก�รค้�
และย่�นก�รค้�ชั้นนำ�ทั่วไปเช่น ห้�งสรรพสินค้�และแหล่งชุมชน
ขน�ดใหญ่

BEAUTY
MARKET
บิวตี้ มาร์เก็ต
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        “เมด อิน เนเจอร์” เป็นแนวคิดผลิตภัณฑ์จ�กธรรมช�ติ ภ�ยใต้สโลแกน “Live a Natural Life” 
รวมทั้งใช้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ลักษณะสีสันธรรมช�ติ โดยนำ�เสนอผลิตภัณฑ์คุณภ�พสูงที่ส�ม�รถเข้�ถึง
ผู้บริโภคได้ในวงกว้�ง (Premium Mass) ผ่�นช่องท�งร้�นค้�ปลีกขน�ดใหญ่หรือโมเดิร์นเทรด ซึ่งใน
ไตรม�สที่ 2 ของปี 2555 บริษัทได้เปิดตัวครีมอ�บน้ำ� และโลชั่นบำ�รุงผิว  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ในชีวิต
ประจำ�วันทั่วไป ลูกค้�เป้�หม�ยจึงได้แก่กลุ่มบุคคลทั้งหญิงและช�ยที่ให้คว�มสำ�คัญกับก�รดูแลตนเอง 
และเป็นลูกค้�ทั่วไปของซุปเปอร์ม�ร์เก็ตระดับบน โดยบริษัทมีแผนในก�รออกผลิตภัณฑ์ใหม่ภ�ยใต้
แนวคิดเมด อิน เนเจอร์ อย่�งต่อเนื่อง ณ 31 ธันว�คม 2561  มีผลิตภัณฑ์ เมด อิน เนเจอร์ ท้ังหมด 
จำ�นวน 10 SKUs ภ�ยใต้คอนเซป Collagen & Q10 โดยวัตถุดิบท่ีใช้ในก�รผลิต (Active Ingredient) นำ�เข้�
จ�กประเทศเก�หลีเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ให้ครอบคลุมทั่วถึงว�งจำ�หน่�ยในโมเดิร์น
เทรดและซุปเปอร์ ม�ร์เก็ตชั้นนำ�รวม 29 แห่ง จำ�นวน 1,003 จุดจำ�หน่�ย  เช่น บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
จำ�นวน 136 ส�ข�, เทสโก้ โลตัส จำ�นวน 172 ส�ข�, ท๊อป ซุปเปอร์ม�ร์เก็ต 161 ส�ข� และ Boots 
จำ�นวน 280 ส�ข� 
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BEAUTY
P AZA
     Beautyplazaonline.com ก่อต้ังข้ึนเม่ือไตรม�สท่ี 
3/2558 ด้วยคว�มต้ังใจและพิถีพิถันเพ่ือเปิดประสบก�รณ์
ใหม่ในก�รช้อปเคร่ืองสำ�อ�งออนไลน์หล�กหล�ยแบรนด์
ช้ันนำ� คือ Gino McCRAY, The Bakery, Scentio, Lansley, 
Beauty Cottage, Made in Nature จำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์เพ่ือ
คว�มง�ม 9 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำ�อ�ง (Make-up) 
ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวหน้� (Facial  Care)  ผลิตภัณฑ์ทำ�คว�ม
สะอ�ดสุขลักษณะส่วนบุคคล (Body Hygiene),  ผลิตภัณฑ์
บำ�รุงผิวก�บ (Body Care), ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม (Hair Care), 
น้ำ�หอม (Perfume), ผลิตภัณฑ์อ�ห�รเสริม (Beauty Drink & 
Food Supplement), อุปกรณ์เสริม (Beauty Accessories) 
และผลิตภัณฑ์สำ�หรับผู้ช�ย (Men’s Care)
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สรุปผลการดำาเนินงานและฐานะการเงิน

 บิวต้ี บุฟเฟต์, บิวต้ี คอทเทจ และบิวต้ี ม�ร์เก็ต จัดจำ�หน่�ยโดยผ่�น
ช่องท�งร้�นค้�ปลีก ท่ีผ่�นม�บริษัทขย�ยส�ข�ร้�นค้�ปลีกเพ่ือก�รจัดจำ�หน่�ยท้ัง
ในกรุงเทพมห�นคร ปริมณฑล และในจังหวัดต่�งๆท่ัวประเทศ รวมท้ังก�รเพ่ิมช่อง
ท�งก�รจำ�หน่�ย เมด อิน เนเจอร์ผ่�นท้ังโมเดิร์นเทรดและเทรดดิช่ันนอลเทรด 
ส่งผลให้ร�ยได้รวมของบริษัทเป็น 3,501.24 ล้�นบ�ทในปี 2561 จ�ก 3,735.37 
ล้�นบ�ทในปี 2560 คิดเป็นอัตร�ก�รเติบโตลดลงร้อยละ 6.27 
 ร�ยได้จ�กก�รข�ยหลักของบริษัท ม�จ�กก�รจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์
ผ่�นช่องท�งร้�นค้�ปลีกถึงร้อยละ 64.24 จ�กร�ยได้รวมโดยร้�นค้�ปลีกภ�ยใต้
แนวคิดบิวต้ี บุฟเฟต์ ยอดข�ยในปี 2561 และปี 2560 มีจำ�นวนเท่�กับ 1,902.59 
ล้�นบ�ท และ 2,092.81 ล้�นบ�ทต�มลำ�ดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.34 และ
ร้อยละ 56.03 ของร�ยได้รวมต�มลำ�ดับ คิดเป็นอัตร�ก�รเติบโตลดลง 
ร้อยละ 9.09 ซ่ึงเป็นผลจ�กก�รขย�ยส�ข�ในท่ัวทุกภูมิภ�คของประเทศเพ่ือให้เข้�
ถึงกลุ่มลูกค้�ม�กย่ิงข้ึน โดยส�ข� ณ ส้ินปี 2561 มีจำ�นวนรวมท้ังในประเทศและ
ส�ข�ตัวแทนจำ�หน่�ยในต่�งประเทศ 275 ส�ข� เป็นในประเทศ 265 ส�ข� (รวม 2 
ส�ข�แฟรนไชส์) และส�ข�ตัวแทนจำ�หน่�ยในต่�งประเทศ 10 ส�ข� ลดลง 
2 ส�ข�จ�ก ณ ส้ินปี 2560 ท่ีมีจำ�นวน 277 ส�ข� (ในประเทศ 261  ส�ข� และส�ข�
ตัวแทนจำ�หน่�ยในต่�งประเทศ 16 ส�ข�) ท้ังน้ี ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิว, ผลิตภัณฑ์
เคร่ืองสำ�อ�ง, อุปกรณ์เสริมคว�มง�ม และผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร มีสัดส่วนก�ร
จำ�หน่�ยโดยเฉล่ียประม�ณร้อยละ 81.36, ร้อยละ 16.78, ร้อยละ 1.77 และร้อยละ 
0.09 ต�มลำ�ดับ
 ในส่วนของร้�นค้�ปลีกภ�ยใต้แนวคิดบิวต้ี คอทเทจ ณ ส้ินปี  2561 มี
ก�รเปิดส�ข�ท้ังหมดเป็นจำ�นวน 76 ส�ข� (ในประเทศ 76 ส�ข�) เพ่ิมข้ึน 1ส�ข�
จ�กปี 2560 ท่ีมี 75 ส�ข�(ในประเทศ  75 ส�ข�) ปี 2561 และ 2560 มีร�ยได้รวม
เป็นจำ�นวน 293.05 ล้�นบ�ท และ 393.57 ล้�นบ�ทต�มลำ�ดับ คิดเป็นอัตร�ก�ร
เติบโตลดลงร้อยละ 25.54 ท้ังน้ีผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำ�อ�ง, ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิว และ
อุปกรณ์เสริมคว�มง�มมีสัดส่วนก�รจำ�หน่�ยโดยเฉล่ียประม�ณร้อยละ 54.98, 
ร้อยละ 42.78 และร้อยละ 2.24 ต�มลำ�ดับ
 ร้�นค้�ปลีกภ�ยใต้แนวคิดบิวต้ี ม�ร์เก็ต ณ ส้ินปี 2561 มีจำ�นวนส�ข�
ท้ังหมด 7 ส�ข� (ในประเทศท้ังหมด) และปี 2561 และ 2560 มีร�ยได้รวมเป็น
จำ�นวน 53.46 ล้�นบ�ท และ 64.38 ล้�นบ�ทต�มลำ�ดับ คิดเป็นอัตร�ก�รเติบโตลด
ลงร้อยละ16.97 ท้ังน้ีสัดส่วนยอดข�ยของแต่ละผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เคร่ือง
สำ�อ�ง ร้อยละ 39.29, ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวหน้� ร้อยละ30.16, ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิว
ก�ย ร้อยละ 19.97, ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร ร้อยละ 4.21, อุปกรณ์เสริมคว�มง�ม 
ร้อยละ 2.91, ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผม ร้อยละ 2.70, น้ำ�หอม ร้อยละ 0.68 และ
ผลิตภัณฑ์ครีมอ�บน้ำ� ร้อยละ 0.08 โดยร้�นบิวตี้ ม�ร์เก็ตมีสัดส่วนยอดข�ย

สรุปฐานะการเงิน

 ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2561 และ 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเป็นจำ�นวน 1,776.14 และ 2,335.49 ล้�นบ�ทต�มลำ�ดับ โดยในปี 2561 มีสินทรัพย์หมุนเวียน 
1,368.62 ล้�นบ�ท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.06 ของสินทรัพย์รวม ท่ีสำ�คัญได้แก่ เงินสด และร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดจำ�นวน 232.82 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 13.11 ของสินทรัพย์รวม และเงินลงทุนช่ัวคร�วจำ�นวน 460 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.90  สินค้�คงเหลือมีจำ�นวน 592.84 ล้�นบ�ท หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ33.38 ของสินทรัพย์รวม และมีระยะเวล�ในก�รข�ยสินค้�สำ�เร็จรูปเฉล่ียเท่�กับ 116 วัน ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืนมีจำ�นวน 82.96 ล้�นบ�ท 
บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นจำ�นวน 407.52 ล้�นบ�ท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.94 ของสินทรัพย์รวม ท่ีสำ�คัญได้แก่ ท่ีดิน อ�ค�ร อุปกรณ์ ซ่ึงมีจำ�นวนสุทธิ 
269.55 ล้�นบ�ท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.18 ของสินทรัพย์รวม
 หน้ีสินรวม ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2561  เป็นจำ�นวน 419.92 ล้�นบ�ท บริษัทอ�ศัยสภ�พคล่องจ�กเงินสดและเครดิตเทอมท่ีได้จ�กเจ้�หน้ีก�รค้�เป็นหลัก 
ดังน้ันหน้ีสินเกือบท้ังหมดของบริษัทจึงอยู่ในรูปของหน้ีสินหมุนเวียน ซ่ึงมีจำ�นวนเท่�กับ 392.61 ล้�นบ�ท ส่วนใหญ่ได้แก่ เจ้�หน้ีก�รค้� และเจ้�หน้ีอ่ืนจำ�นวน 279.23 
ล้�นบ�ท บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2561  เป็นจำ�นวน 1,356.22 ล้�นบ�ท คิดเป็นอัตร�ส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่�กับ 0.31 เท่� ซ่ึงจะเห็น
ได้ว่�บริษัทใช้แหล่งเงินทุนในก�รดำ�เนินธุรกิจส่วนใหญ่จ�กส่วนของผู้ถือหุ้น ทำ�ให้มีคว�มเสี่ยงด้�นก�รเงินต่ำ� และมีคว�มคล่องตัวในก�รดำ�เนินธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นของบริษัทเอง ร้อยละ 12.69 และผลิตภัณฑ์ของผู้อ่ืน ร้อยละ 87.31 
 ก�รจำ�หน่�ยผ่�นแฟรนไชส์ปี 2561 และ 2560  มีร�ยได้รวมเป็น
จำ�นวน 11.43 ล้�นบ�ท และ 24.43 ล้�นบ�ทต�มลำ�ดับ คิดเป็นอัตร�ก�รเติบโตลด
ลงร้อยละ 53.21 ก�รจำ�หน่�ยผ่�นช่องท�งต่�งประเทศปี 2561และ 2560  มีร�ย
ได้รวมเป็นจำ�นวน 708.06 ล้�นบ�ท และ 661.64 ล้�นบ�ทต�มลำ�ดับ คิดเป็นอัตร�
ก�รเติบโตร้อยละ 7.02 ก�รจำ�หน่�ยผ่�นช่องท�งคอนซูมเมอร์โปรดักส์ ปี 2561 
และ 2560  มีร�ยได้รวมเป็นจำ�นวน 480.58 ล้�นบ�ท และ 459.71ล้�นบ�ทต�ม
ลำ�ดับ คิดเป็นอัตร�ก�รเติบโตร้อยละ 4.54 และก�รจำ�หน่�ยผ่�นช่องอีคอมเมิร์ช 
ปี 2561 และ2560  มีร�ยได้รวมเป็นจำ�นวน 9.32 ล้�นบ�ท และ 6.97 ล้�นบ�ท คิด
เป็นอัตร�ก�รเติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 41.91 
 ต้นทุนข�ยของบริษัทในปี 2561 และปี 2560 มีจำ�นวนเท่�กับ 1,201.65 
ล้�นบ�ท และ 1,197.96 ล้�นบ�ทต�มลำ�ดับ คิดเป็นอัตร�กำ�ไรข้ันต้นร้อยละ 65.34 
และร้อยละ 67.74  ต�มลำ�ดับ อัตร�กำ�ไรข้ันต้นในปี 2561 ต่ำ�กว่�ปี 2560 เน่ืองจ�ก
สินค้�ท่ีได้รับคว�มนิยมบ�งตัวลดลงส่งผลให้ยอดข�ยร้�นบิวต้ี คอทเทจลดลง 
ซ่ึงร้�นบิวต้ี คอทเทจมีอัตร�กำ�ไรข้ันต้นสูง รวมถึงก�รทำ� Promotion เพ่ือกระตุ้น
ยอดข�ยเพ่ิมข้ึน และสัดส่วนยอดข�ยของช่องท�งต่�งประเทศและคอนซูมเมอร์
โปรดักส์มีสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน (ช่องท�งต่�งประเทศและคอนซูมเมอร์โปรดักส์ มีอัตร�
กำ�ไรข้ันต้นต่ำ�กว่�ของร้�นบิวต้ี) และในช่วงไตรม�ส 4/2561 ท�งบริษัทมีก�รส่ัง
สินค้�เพ่ือรองรับก�รข�ยในไตรม�ส 1/2562 อ�ยุสินค้�คงเหลือโดยรวมเฉล่ียไม่
เกินกว่� 1 ปี จึงทำ�ให้ระยะเวล�สินค้�สำ�เร็จรูปเฉล่ียท่ี 116  วันในปี 2561 ซ่ึงในปี 
2560  อยู่ท่ี 89  วัน รวมถึงอำ�น�จต่อรองก�รผลิตต่�ง ๆ ท่ีดีอย่�งต่อเน่ืองเกิดก�ร
ประหยัดจ�กขน�ด (Economy of Scale) และบริษัทยังคงรักษ�อัตร�กำ�ไรข้ันต้น
โดยรวมในปี 2561 ถึงแม้กำ�ไรข้ันต้นจะปรับตัวลดลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับปี 2560 
 บริษัทมีกำ�ไรสุทธิสำ�หรับงวดในปี 2561 และปี 2560 เป็นจำ�นวน 
991.59 ล้�นบ�ท และ 1,229.32 ล้�นบ�ทต�มลำ�ดับ คิดเป็นอัตร�กำ�ไรสุทธิ
ร้อยละ 28.32 และร้อยละ 32.91 ต�มลำ�ดับ ท้ังน้ีผลประกอบก�รของบริษัทมีก�ร
เติบโตท่ีลดลงในปี 2561  เน่ืองม�จ�กผลกระทบเร่ืองของ อย. จ�กก�รปร�บปร�ม
ผลิตภัณฑ์สุขภ�พท่ีผิดกฎหม�ยของบริษัทอ่ืน ทำ�ให้ผู้บริโภคมีคว�มระมัดระวังใน
ก�รจับจ่�ยใช้สอยเคร่ืองสำ�อ�งม�กข้ึน นอกจ�กน้ีกระแสข่�วเร่ืองของ อย. ส่งผล
ทำ�ให้สินค้�ท่ีส่งออกไปยังประเทศจีนท่ีมีก�รเข้มงวดในก�รตรวจสอบสินค้�ม�กข้ึน 
ทำ�ให้ระยะเวล�ในก�รนำ�เข้�สินค้�ของลูกค้�ข�ยส่งย�วน�นขึ้น รวมถึงได้รับ
ผลกระทบจ�กจำ�นวนนักท่องเท่ียวจีนท่ีลดลงอีกด้วย ประกอบกับบริษัทมีก�รทำ�
โฆษณ�และส่งเสริมก�รข�ยเพ่ือกระตุ้นยอดข�ยท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ผลประกอบ
ก�รของบริษัทมีก�รเติบโตท่ีลดลงในปี 2561
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 ปี 2561 ถือว่�ธุรกิจคว�มง�มมีแนวโน้มเติบโตลดลงจ�กปี 2560 เนื่องจ�กจำ�นวนนักท่องเที่ยวต่�งประเทศลดลง โดยเฉพ�ะ
ประเทศจีน ซึ่งถือว่�เป็นนักท่องเที่ยวที่ให้คว�มนิยมในสินค้�คว�มง�มของไทยเป็นอย่�งม�ก ประกอบกับได้รับผลกระทบข่�วเรื่องของ 
อย. ตรวจจับสินค้�ที่ไม่ได้ม�ตรฐ�น ซึ่งในระยะสั้นส่งผลให้คว�มเชื่อมั่นของผู้บริโภคในก�รจับจ่�ยใช้สอยลดลงและใช้คว�มระมัดระวัง
ในก�รเลือกซื้อสินค้�คว�มง�มม�กขึ้น ส่งผลธุรกิจคว�มง�มชะลอตัว  แต่ในระยะย�วบริษัทมองว่�จะเกิดผลดีกับธุรกิจคว�มง�มองค์รวม 
เพร�ะผู้ผลิตและผู้จำ�หน่�ยที่ไม่ได้ม�ตรฐ�นจะลดลงและห�ยไปจ�กตล�ด  แต่อย่�งไรก็ต�มยังมองว่� แนวโน้มธุรกิจเครื่องสำ�อ�งและ
คว�มง�มหลังจ�กนี้จะมีก�รเติบโตและขย�ยตัวอย่�งต่อเนื่องต่อไป โดยปัจจัยสนับสนุนหลักม�จ�กพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกที่ให้
คว�มใส่ใจเกี่ยวกับคว�มง�ม สุขภ�พและผิวพรรณต่อเนื่อง ส่งผลให้คว�มต้องก�รผลิตภัณฑ์ด้�นคว�มง�มและสุขภ�พมีคว�มหล�ก
หล�ยเพิ่มขึ้นต�ม ซึ่งก�รขย�ยตัวดังกล่�วเป็นโอก�สในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทที่จะส�ม�รถนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ให้เข้�ถึงผู้บริโภคทั้ง
ในประเทศและในระดับน�น�ช�ติ
 จ�กสถ�นก�รณ์ดังกล่�วส่งผลกระทบให้ร�ยได้รวมของบริษัทลดลงเล็กน้อย 6.3% เมื่อเทียบกับปี 2560  และปี 2561 ถือ
เป็นก�รปรับธุรกิจต�มยุทธศ�สตร์ใหม่ บริษัทได้พัฒน�ตล�ด ว�งร�กฐ�นช่องท�งในตล�ดต่�งประเทศ ,สินค้�กลุ่มอุปโภค รวมถึงก�รว�ง
แนวท�ง E-Commerce ชัดเจนเพื่อเป็นฐ�นก�รขย�ยตล�ดในปี 2562 โดยบริษัทว�งเป้�หม�ยร�ยได้เติบโตม�กกว่� 20% พร้อมรักษ�
อัตร�กำ�ไรสุทธิม�กกว่� 25% ขณะที่งบลงทุนอยู่ที่ 85 ล้�นบ�ทเพื่อนำ�ม�ใช้สำ�หรับก�รเปิดส�ข� พัฒน�ระบบสนับสนุนธุรกิจและระบบ
อีคอมเมิร์ซ
 ปี 2562 บริษัทว�งวิสัยทัศน์ (VISION) ในก�รดำ�เนินธุรกิจ International Beauty & Health Business เป็นก�รยกระดับแบรนด์
สินค้�ภ�ยใต้ก�รจำ�หน่�ยของบริษัทเข้�สู่ก�รเป็นแบรนด์ด้�นคว�มง�มและสุขภ�พที่ได้รับก�รยอมรับในระดับน�น�ช�ติ มุ่งก�รเติบโตไป
สู่ต่�งประเทศม�กขึ้นโดยปัจจุบันบริษัทส�ม�รถขย�ยและมีตัวแทนจำ�หน่�ยในต่�งประเทศแล้วทั้งหมด 10 ประเทศ และมีแผนภ�ยในปี 
2562 เป็น 15 ประเทศ และบริษัทเล็งเห็นถึงโอก�สของกลุ่มสินค้�เกี่ยวกับสุขภ�พและคว�มง�มที่ผู้บริโภคในปัจจุบันให้คว�มสนใจดูแล
สุขภ�พม�กขึ้น ทำ�ให้บริษัทมุ่งสู่ก�รพัฒน�และจำ�หน่�ยสินค้�ประเภทดังกล่�วม�กขึ้น   ซึ่งจ�กวิสัยทัศน์ที่บริษัทว�งไว้บริษัทมั่นใจว่�จะ
ส�ม�รถนำ�พ�บริษัทเติบโตได้อย่�งต่อเนื่องและยั่งยืน
 สุดท้�ยนี้ในน�มของคณะกรรมก�รบริษัทขอขอบพระคุณท่�นผู้ถือหุ้น ลูกค้� พันธมิตรท�งธุรกิจและพนักง�นทุกท่�นที่ได้ร่วม
แรงร่วมใจสนับสนุนบริษัท เป็นอย่�งดีตลอดม� และฝ่�ยบริห�รขอให้คว�มมั่นใจว่�จะนำ�พ�บริษัทให้ส�ม�รถเจริญเติบโตอย่�งยั่งยืนและ
แข็งแกร่งต่อไปในอน�คต โดยจะดำ�รงไว้ซึ่งคว�มโปร่งใส ยึดถือหลักธรรม�ภิบ�ล ตระหนักถึงคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและคำ�นึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
 

           คณะกรรมก�ร
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำ�กัด ( มห�ชน )
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 ปี 2561 เป็นปีที่ผลประกอบก�รของ BEAUTY ชะลอลง เนื่องจ�กได้รับผลกระทบระยะสั้นจ�กกรณีตล�ดเกิดคว�มไม่เชื่อมั่นต่อ
กระแสข่�วผลิตภัณฑ์อ�ห�รเสริมและเครื่องสำ�อ�งของบริษัทอื่นไม่ผ่�นม�ตรฐ�น อย. ส่งผลกระทบให้ฐ�นลูกค้�ร�ยย่อยระมัดระวัง
ก�รซื้อม�กขึ้น แต่ในระยะย�วถือว่�เป็นผลดีต่อบริษัทเพร�ะสินค้�ของบริษัทผลิตถูกต้องมีเลขที่จดแจ้งที่ได้รับก�รรับรองจ�ก อย. ทุก
ร�ยก�ร อีกทั้งจำ�นวนนักท่องเที่ยวจีนในช่วงที่ผ่�นม�ลดลงเป็นจำ�นวนม�ก ส่งผลให้ยอดซื้อจ�กลูกค้�นักท่องเที่ยวลดลง โดยผลประกอบ
ก�รปี 2561 บริษัทมีร�ยได้รวมทั้งสิ้น 3,501.2 ล้�นบ�ท ปรับตัวลดลง 6.3% จ�กช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีร�ยได้รวมอยู่ที่ 3,735.4  ล้�น
บ�ท และมีกำ�ไรสุทธิ 991.6 ล้�นบ�ท ปรับตัวลดลง 19.3% จ�กปีก่อนที่มีกำ�ไรสุทธิ  1,229.3  ล้�นบ�ทแต่ย่�งไรก็ต�มบริษัทยังรักษ�คว�ม
ส�ม�รถทำ�กำ�ไรได้ในเกณฑ์ดี โดยมีอัตร�กำ�ไรสุทธิอยู่ที่ 28.3% อัตร�กำ�ไรขั้นต้น 65.3% ทั้งนี้เนื่องจ�กบริษัทมีก�รบริห�รจัดก�รต้นทุน
อย่�งมีประสิทธิภ�พ และมีช่องท�งก�รตล�ด ช่องท�งก�รจำ�หน่�ย ที่เข้�ถึงผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่�งประเทศได้อย่�งหล�กหล�ย
 บริษัทดำ�เนินธุรกิจจำ�หน่�ยปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�งและบำ�รุงผิวภ�ยใต้แนวคิด Live a Beautiful Life โดยบริษัทว�งวิสัย
ทัศน์ (VISION) ในก�รดำ�เนินธุรกิจ  International Beauty & Health Business เพื่อยกระดับแบรนด์สินค้�ภ�ยใต้ก�รจำ�หน่�ยของบริษัท
เข้�สู่ก�รเป็นแบรนด์ด้�นคว�มง�มและสุขภ�พท่ีได้รับก�รยอมรับในระดับน�น�ช�ติ ท้ังน้ีแผนก�รดำ�เนินง�นของบริษัทจะมุ่งเน้นใน 6 ด้�นหลัก 
ประกอบด้วย 
 1. ขย�ยตล�ดต่�งประเทศเชิงรุก จำ�นวน 15 ประเทศ โดยมี 10 ประเทศที่เป็นตัวแทนจำ�หน่�ยในปี 2561 ซึ่งจะเน้นก�รทำ�ก�ร
ตล�ดร่วมกันและเพิ่มจำ�นวน SKUs สินค้� และอีก 5 ประเทศเป้�หม�ยใหม่ในปี2562 ที่มีแผนจะขย�ยตล�ด คือ อินเดีย รัสเซีย สหรัฐ
อ�หรับเอมิเรตส์ บรูไน และแคน�ด�  ในรูปแบบของตัวแทนจำ�หน่�ยที่หล�กหล�ย เพื่อสสร้�งโอกก�สในก�รข�ยม�กขึ้น เช่น  Product 
Distributor, Shop Licence, Shop in Shop หรือ Counter sales  รวมทั้งยังเน้นรุกตล�ดประเทศจีนซึ่งถือว่�เป็นตล�ดขน�ดใหญ่มีโอก�ส
ท�งธุรกิจสูง โดยมีแผนกระจ�ยสินค้�ผ่�นช่องท�ง Cross Border E-commerce (CBEC) อย่�งต่อเนื่องซึ่งช่องท�งนี้ถือเป็นโอก�สใหม่
สำ�หรับก�รค้�ออนไลน์ในจีนท่ีรัฐบ�ลจีนมีม�ตรก�รสนับสนุนอย่�งชัดเจน โดยเฉพ�ะสินค้�กลุ่มเคร่ืองสำ�อ�งโดยผู้ค้�ออนไลน์จะได้รับสิทธิส่วนลด
ท�งภ�ษีในอัตร�พิเศษ  นอกจ�กน้ีมีแผนส่งสินค้�เข้�จำ�หน่�ยช่องท�งตล�ดหลัก (General Trade) ในส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน (Mainland China)
ที่ประกอบด้วยทั้งช่องท�งออฟไลน์ เช่น เทรดดิชั่นนอลเทรด คอนวีเนียนสโตร์ โมเดิร์นเทรด และช่องท�งออนไลน์ที่เป็นเว็ปไซต์อีคอม
เมิรซ์ต่�งๆ ที่จัดจำ�หน่�ยสินค้�ในประเทศจีน
 2. ช่องท�งร้�นค้�ปลีกเข้มแข็ง (Retail Business Models) ด้วยศักยภ�พที่บริษัทมีส�ข�รวมทั้งสิ้น 347 ส�ข� จะพัฒน�ปรับปรุง
และสร้�งคว�มเข้มแข็งให้ช่องท�งร้�นค้�ปลีก โดยจะมีก�รพัฒน�ก�รบริห�รร้�นค้�ปลีก, เปิดส�ข�ใหม่ 15 ส�ข�, เน้นก�รทำ�ก�รตล�ดได้
ด้วยตัวร้�นค้�ปลีกเอง (Local Store Marketing), สร้�งโมเดลก�รข�ยสินค้�ท่ีเป็นสินค้� Multi Brand เข้�ม�จำ�หน่�ยในร้�น Beauty Buffet, 
สร้�งร้�นต้นแบบใหม่เพื่อจำ�หน่�ยสินค้�ที่ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้บริโภคได้ครอบคลุม   
 3. กลุ่มสินค้�อุปโภคเติบโตต่อเนื่อง (Consumer Product) เพิ่มประสิทธิภ�พในช่องท�งก�รจำ�หน่�ยเดิมโดยเน้นก�รเพิ่มจำ�นวน 
SKUs สินค้�และทำ�ก�รตล�ดร่วมกับห้�งพร้อมกับเพิ่มช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยใหม่ๆที่มีโอก�สเติบโตสูงและเข้�ถึงกลุ่มลูกค้� รวมทั้งช่อง
ท�ง Traditional Trade จะมีก�รขย�ยทั้งจำ�นวนจุดจำ�หน่�ยและจำ�นวน SKUs สินค้�ในพื้นที่ที่ยังไม่มีส�ข�ของบริษัทเข้�ถึง 
 4. ช่องท�งอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ท่ีเปล่ียนแปลงพัฒน�และบริห�รจัดก�รโครงสร้�งระบบ
อีคอมเมิร์ซให้มีประสิทธิภ�พ ว�งเป้�หม�ยรุกตล�ดออนไลน์ ด้วยกลยุทธ์ O2O และพันธมิตร รวมถึงพัฒน� Infrastructure และระบบ
รองรับพฤติกรรมก�รจับจ่�ยผ่�นมือถือของผู้บริโภค ซึ่งค�ดว่�จะเป็นอีกหนึ่งช่องท�งที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทมีร�ยได้เติบโตก้�วกระโดด 
และเป็นก�รรองรับก�รเติบโตในอน�คต
 5. กลยุทธ์ก�รข�ยโดยใช้สินค้�ขับเคลื่อน (Product Driven) ขับเคลื่อนยอดข�ยให้เติบโตโดยก�รสร้�ง Product Heros ที่มี
กระแสดึงดูดลูกค้�ทั้งสินค้�เดิมที่มีอยู่แล้วและสินค้�ใหม่ เน้นสินค้�ที่เป็นอินโนเวชั่นต�มเทรนด์แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ของลูกค้�ที่เปลี่ยนแปลง
อย่�งรวดเร็ว 
 6. กลยุทธ์ก�รตล�ดแบบ O2O ก�รเช่ือมส่ือออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม ให้  Influencers ท้ังในและต่�งประเทศ รวมถึงพนักง�นทุกระดับ
ให้เกิด Conversion  เพื่อสร้�ง Engagement กับลูกค้�วงกว้�งและเปนพลังในก�รสร้�งยอดข�ยให้แก่ช่องท�งออฟไลน์ และออนไลน์ ร่วม
กับก�รพัฒน�ก�รตล�ดระดับ Regional สร้�งตล�ดต่�งประเทศไปพร้อมกัน เพื่อช่วยสร้�งยอดข�ยสินค้�เพิ่มขึ้นอย่�งมีนัยยะสำ�คัญ
 ซึ่งจ�กแผนก�รดำ�เนินง�นของบริษัททั้ง 6 ด้�น บริษัทมั่นใจว่�จะเป็น Key Driver ที่สำ�คัญในก�รผลักดันให้บริษัทเติบโตต�มเป้�
หม�ยปี 2562 ที่ตั้งไว้ คือร�ยได้เติบโตม�กว่� 20% พร้อมรักษ�อัตร�กำ�ไรสุทธิม�กกว่� 25%  
 สุดท้�ยน้ีผมในฐ�นะของตัวแทนของผู้บริห�รและทีมง�นของบริษัทม่ันใจว่�จะนำ�พ�บริษัทสู่เป้�หม�ยท่ีต้ังไว้ได้อย่�งม่ันคงและย่ังยืน
และขอขอบพระคุณท่�นผู้ถือหุ้น ลูกค้� พันธมิตรท�งธุรกิจและพนักง�นทุกท่�นที่ได้ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนบริษัท เป็นอย่�งดีตลอดม� 
 

       น�ยแพทย์สุวิน  ไกรภูเบศ
       ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
       บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำ�กัด ( มห�ชน )

สาสน์จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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PADET
CHARUCHINDA
  Lt.Gen.

พลโท เผด็จ  จารุจินดา
ตำ�แหน่ง  กรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�ร
อ�ยุ ( ปี )  79     ปี
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�    
- ปริญญ�ตรีวิทย�ศ�สตร์บัณฑิต โรงเรียนน�ยร้อยพระจุลจอมเกล้�
- Director Accreditation Program (DAP) จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  
2555 – ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�รบริษัท และกรรมก�รอิสระ บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้
2543 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   เจ้�กรมส�รวัตทห�รบก
% ก�รถือหุ้นในบริษัท  - ไม่มี –

คณะกรรมการบริษัท
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VICHIT
  ASSOC.PROF.DR.

นายวิบูลย์ พจนาลัย
ตำ�แหน่ง  กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ
อ�ยุ ( ปี )  43 ปี
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� 
- ปริญญ�ตรี บัญชีบัณฑิตมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
- ปริญญ�โท วิทย�ศ�สตร์ ส�ข�ก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงและอนุพันธ์ท�งก�รเงิน   
  Georgia State University 
- Director Accreditation Program (DAP) จ�กสม�คมส่งเสริม
 สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญ�ต Certified Public Accountant (CPA)
ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 
2559 - ปัจจุบัน  กรรมก�รบริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)
2558 – ปัจจุบัน  กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ
   บจ.เดนทัลคอร์ปอเรชั่น
2554 – ปัจจุบัน กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้
2551 – ปัจจุบัน กรรมก�รบจ. เอเซียเหมืองแร่อุตส�หกรรม
2547 – 2556 ผู้จัดก�รอ�วุโสฝ่�ยตรวจสอบบัญชีบจ. เอเอสที ม�สเตอร์
% ก�รถือหุ้นในบริษัท  - ไม่มี -

POJANALAI
VIBOON

รศ.ดร. วิชิต  อู่อ้น
ตำ�แหน่ง  กรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
อ�ยุ ( ปี )  52 ปี
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�    
- ปริญญ�ตรี วทบ. (เศรษฐศ�สตร์เกษตร) มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์
- ปริญญ�โท วทม. (เศรษฐศ�สตร์เกษตร) มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์
- ปริญญ�เอก DBA. (Marketing) The University of Sarasota, USA 
- ปริญญ�เอก D.I.B.A -Nova Southeastern University, Florida, USA.
- Director Accreditation Program (DAP) จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
ประสบก�รณ์ทำ�ง�น  
2560 – ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ บมจ. บิวต้ี คอมมูนิตี้
2556-ปัจจุบัน คณบดีวิทย�ลัยบัณฑิตศึกษ�ด้�นก�รจัดก�ร (Graduate  
  College of Management) มห�วิทย�ลัยศรีปทุม
2552-2555  คณะกรรมก�รบริห�รนโยบ�ยและคณะทำ�ง�น ปัญญ�สม�พันธ ์
  เพื่อก�รวิจัยคว�มเห็นส�ธ�รณะแห่งประเทศไทย
2550-2555  อดตีผูอ้ำ�นวยก�รศนูยว์จิยัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค คณะบริห�รธรุกิจ  
  มห�วิทย�ลัยศรีปทุม 
2555-2556  ที่ปรึกษ�ท�งก�รตล�ด บริษัท โชคดีอินเตอร์เนชันแนล
  แฟรนไชส์  จำ�กัด(โชคดีติ่มซำ�)
2553-2554  ที่ปรึกษ�ท�งก�รตล�ด บริษัท บ�ธรูมดีไซน์ จำ�กัด
2553-2554  ท่ีปรึกษ�ท�งก�รตล�ด บริษัท เอ็ม แอนด์ พี เวิลด์ แอสโซซิเอท จำ�กัด
2553-2554  ที่ปรึกษ�ท�งก�รตล�ด บริษัท ปริ๊นเซสบร� จำ�กัด
2552-2553  ที่ปรึกษ�ท�งก�รตล�ด บริษัท ไตรแอดส์ เน็ทเวิคส์ จำ�กัด
2552-2553  ที่ปรึกษ�ท�งก�รตล�ด บริษัท บี เจ บร�เทอร์ แอนด์ ซัน จำ�กัด 
2552-2553               ท่ีปรึกษ�ท�งก�รตล�ด บริษัท ที จี บี อินเตอร์เนช่ันแนล  เทรดด้ิง จำ�กัด
% ก�รถือหุ้นในบริษัท   - ไม่มี –

U-ON
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KRAIBHUBES
  Dr. SUWIN

พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ 
ตำ�แหน่ง  กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ
อ�ยุ ( ปี )  52 ปี
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�  
- ปริญญ�ตรี นิติศ�สตร์บัณฑิต มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง                    
- วิทย�ลัยก�รทัพบกชุดที่ 58
- นักกฎหม�ยภ�ครัฐ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก� ปี 2552
- Director Accreditation Program (DAP) จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
ประสบก�รณ์ทำ�ง�น
2560 – ปัจจุบัน น�ยทห�รปฎิบัติก�รพิเศษ กรมก�รส�รวัตรทห�รบก
2560 – 2561 หัวหน้�แผนกกฎหม�ย อ�ร์มี่ยูไนเต็ด
2559 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยดำ�เนินง�นของสม�ชิกสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ  
2557 - 2560 คณะกรรมก�รอำ�นวยก�ร ก�รคดีฯกองทัพบก
2554 – ปัจจุบัน กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้
2554 – 2555 ฝ่�ยเสน�ธิก�รประจำ�ผู้บังคับบัญช� กรมก�รส�รวัตรทห�รบก
2549 – 2554 หัวหน้�แผนก กองสืบสวนสอบสวน กรมก�รส�รวัตรทห�รบก                
% ก�รถือหุ้นในบริษัท  - ไม่มี –

SRISANGWARN
ATTAPON Col.

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ
ตำ�แหน่ง  กรรมก�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
อ�ยุ ( ปี )  51 ปี
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� 
- ปริญญ�ตรี วิทย�ศ�สตร์บัณฑิต คณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
- Director Accreditation Program (DAP) จ�กสม�คมส่งเสริม
 สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน รุ่นที่ 18 (วตท. 18)
- หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง Global Business Leaders Program (GBL)
 จ�ก LEAD BUSINESS INSTITUTE
ประสบก�รณ์ทำ�ง�น  
2561– ปัจจุบัน ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร/กรรมก�ร บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้
2560 – 2561 ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร/กรรมก�ร/รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�ร 
   ฝ่�ยพัฒน�ผลิตภัณฑ์และจัดซื้อบมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้
2543 – 2559 ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร/กรรมก�ร/รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�ร 
               ฝ่�ยก�รตล�ดและรักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยพัฒน�ผลิตภัณฑ์
   และจัดซื้อบมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้
% ก�รถือหุ้นในบริษัท  15.10%
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KRAIBHUBES
TANYAPON

นางธัญญาภรณ์  ไกรภูเบศ 
ตำ�แหน่ง  กรรมก�ร
อ�ยุ ( ปี )  50  ปี
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� 
- ประก�ศนียบัตรพย�บ�ล วิทย�ลัยพย�บ�ลบรมร�ชชนนีพะเย�
- Director Accreditation Program (DAP) จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บัน 
 กรรมก�รบริษัทไทย
- Academy of Business Creativity (ABC) จ�กสถ�บันพัฒน�คว�มคิด 
 สร้�งสรรค์เชิงธุรกิจ มห�วิทย�ลัยศรีปทุม
ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 
2557 – ปัจจุบัน กรรมก�ร บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้
2543 – 2557 รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร และกรรมก�ร
   บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้
% ก�รถือหุ้นในบริษัท  6.12  %

นางสาวมณสุธาทิพ มลาอัครนันท์
ตำ�แหน่ง  กรรมก�ร
อ�ยุ ( ปี )  42  ปี
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� 
- ปริญญ�ตรี วิทย�ศ�สตร์บัณฑิต คณะเทคนิคก�รแพทย์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่                     
- Director Accreditation Program (DAP) จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บัน 
 กรรมก�รบริษัทไทย
ประสบก�รณ์ทำ�ง�น
2555 – ปัจจุบัน กรรมก�ร บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้
2555 – 2556 กรรมก�ร/กรรมก�รบริห�ร และผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย 
   พัฒน�ธุรกิจและสื่อส�รองค์กร บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้
2553 – 2554 รองผู้จัดก�รฝ่�ยพัฒน�ผลิตภัณฑ์ บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้
2552 – 2553 รองผู้จัดก�รฝ่�ยปฏิบัติก�รข�ย บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้ 
2548 – 2552 หัวหน้�แผนกปฏิบัติก�รข�ย บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้
% ก�รถือหุ้นในบริษัท  0.33%

MALAUKCARANUN
MONSOOTHATIP
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KITIVESHPOKAWAT
  Dr. PEERAPONG

PHETKLUENG
SURAPON

นายสุรพล เพชรกลึง
ตำ�แหน่ง  กรรมก�รบริห�ร/ ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีฝ่�ยก�รเงิน
อ�ยุ ( ปี )  54 ปี
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� 
- ปริญญ�ตรี บัญชีบัณฑิต มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่     
- ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์
- Strategic CFO in Capital Markets Programรุ่นท่ี 1 ปี 2558
  จ�กตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 
2561 - ปัจจุบัน กรรมก�รบริห�ร/ประธ�นเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยก�รเงิน
   ฝ่�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศ และฝ่�ยบุคคลและธุรก�ร  
   บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้
2560 –2561 กรรมก�รบริห�ร/ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รเงิน และฝ่�ยบุคคล 
   และธุรก�ร  บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้
2554 – 2559 กรรมก�รบริห�ร/ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รเงิน 
   บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้
2548 – 2554 ผู้จัดก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน บจ.ไทย-สแกนดิคสตีล
% ก�รถือหุ้นในบริษัท  0.03 %

ดร.พีระพงษ์  กิติเวชโภคาวัฒน์
ตำ�แหน่ง  กรรมก�ร/รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร/รักษ�ก�ร

  ประธ�นเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยซัพพล�ยเชน/

  รักษ�ก�รประธ�นเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยก�รตล�ด
อ�ยุ ( ปี )  56 ปี
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� 
- ปริญญ�ตรี วิทย�ศ�สตร์บัณฑิต  มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
- ปริญญ�โท ก�รบริห�รธุรกิจค้�ปลีก, University of sterling United Kingdom.
- ปริญญ�โท ก�รตล�ดมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ และ Gothenberg  University, Sweden
- Mini MBA in Franchise NovaSoutheastern University, USA
- ปริญญ�เอก ก�รจัดก�รดุษฎีบัณฑิตส�ข�วิช�ก�รจัดก�รธุรกิจ
  คณะวิทย�ลัยบัณฑิตศึกษ�ด้�นก�รจัดก�รมห�วิทย�ลัยศรีปทุม
- Director Accreditation Program (DAP) จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บัน  
กรรมก�รบริษัทไทย
ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 
22561 – ปัจจุบัน  กรรมก�ร/รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร/รักษ�ก�ร   
   ประธ�นเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยซัพพล�ยเชน/
   รักษ�ก�รประธ�นเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยก�รตล�ด
   บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้
2554 – 2560  ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ
   บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้
2550 – 2560  กรรมก�ร บจ. บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง
2538 – 2560  กรรมก�ร บจ. บี.ที.ซี. พ�ร์ท เซ็นเตอร์
% ก�รถือหุ้นในบริษัท   0.003%
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PHATTIVERANON

THANOMKITCHAI

SIRIKAN

PATTRAPORN

นางสาวศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์
ตำ�แหน่ง  กรรมก�รบริห�ร/ ประธ�นเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยปฎิบัติก�ร
อ�ยุ ( ปี )  53 ปี
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� 
- ปริญญ�ตรี บัญชี คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิท�ย�ลัย
  (เกียรตินิยมอันดับ2)
- Kaset mini Financial Business Management  มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ 
- DIGITAL MARKETING CERTIFICATE PROGRAM – DMP มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
- Strategies and Innovation Creation มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ประสบก�รณ์ทำ�ง�น  
2561 – ปัจจุบัน กรรมก�รบริห�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยปฎิบัติก�ร
   บมจ. บิวตี้คอมมูนิตี้
2560 –2561  กรรมก�รบริห�รและผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รข�ยและ
   รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รตล�ด บมจ. บิวตี้คอมมูนิตี้
2554 – 2559 กรรมก�รบริห�ร/ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รข�ย บมจ. บิวตี้คอมมูนิตี้
2553 – 2554  ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ย บมจ. อ�รีย� พรอพเพอร์ตี้
2552 – 2553 ผู้จัดก�รฝ่�ยปฏิบัติก�ร บจ. เคดีเอ็น (KrispyKreme Thailand)
2547 – 2552 ผู้จัดก�รฝ่�ยปฏิบัติก�รแฟรนไชส์บจ.สเวนเซ่นส์ (ไทย)
% ก�รถือหุ้นในบริษัท 0.01 %

นางสาวภัทราพร ถนอมกิจชัย
ตำ�แหน่ง  ประธ�นเจ้�หน้�ที่ส�ยง�นพ�ณิชย์
อ�ยุ ( ปี )  43 ปี
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� 
- ปริญญ�ตรี คณะบริห�รธุรกิจ ส�ข�ก�รเงินและก�รธน�ค�ร, มห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญ�โท คณะบริห�รธุรกิจ ส�ข�ก�รตล�ด,University of Technology Sydney  
  ประเทศออสเตรเลีย 
- ปริญญ�โท ส�ข�ธุรกิจระหว่�งประเทศ (MIB), University of Wollongong
  ประเทศออสเตรเลีย
ประสบก�รณ์ทำ�ง�น
2562 – ปัจจุบัน ประธ�นเจ้�หน้�ที่ส�ยง�นพ�ณิชย์ บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้
2560 – 2561 ประธ�นเจ้�หน้�ที่ส�ยง�นพ�ณิชย์ บจ. ทรู จี เอส
2558 – 2560 รองประธ�นฝ่�ย E-commerce & Omni-Channels
   บจ.เพ�เวอร์บ�ย (Power Buy / Central Group ) 
2557 – 2558  หัวหน้�ฝ่�ย E-commerce บจ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม
2555 – 2557 หัวหน้�ฝ่�ยก�รตล�ด บจ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซสิเทม 
2550 - 2555 ผู้จัดก�รฝ่�ยก�รตล�ด บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 
% ก�รถือหุ้นในบริษัท  - ไม่มี –
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KHUEANPHAN

KEETANON
NORARIT

นายณัฐพงษ์ เขื่อนพันธ์
ตำ�แหน่ง  กรรมก�รบริห�ร/ผู้อำ�นวยก�รหน่วยพัฒน�ผลิตภ�พท�งธุรกิจ
อ�ยุ ( ปี )  44 ปี
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� 
- ปริญญ�ตรี วิทย�ศ�สตร์บัณฑิต คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีก�รอ�ห�ร มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่   
ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 
2560 – ปัจจุบัน กรรมก�รบริห�ร และ Business Productivity Development Unit 
   บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้
2555 – 2559 กรรมก�รบริห�ร/ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยคลังสินค้�และสำ�นักง�น
   บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้
2549 – 2555 ผู้จัดก�รฝ่�ยคลังสินค้�และขนส่ง และที่ปรึกษ�ฝ่�ยบุคคลและธุรก�ร
% ก�รถือหุ้นในบริษัท 0.02 %

NATTAPONG

นายนรฤทธิ์ คีตานนท์
ตำ�แหน่ง  กรรมก�รบริห�ร/ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยเทคโนโลยสี�รสนเทศ 
อ�ยุ ( ปี )  47 ปี
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� 
- ปริญญ�ตรี วิศวกรรมบัณฑิต ส�ข�อิเล็กทรอนิกส์ มห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต ส�ข�ระบบก�รจัดก�รข้อมูล, OKLAHOMA CITY UNIVERSITY, USA                               
- Professional Certification Program NORTHWESTERN UNIVERSITY Major: E-Commerce
ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 
2560 – ปัจจุบัน กรรมก�รบริห�ร และผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศ
   บมจ. บิวต้ี คอมมูนิต้ี
2554 - 2559  คณะผู้บริห�ร, ผู้จัดก�รฝ่�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศ และคณะกรรมก�ร 
   บริห�รก�รว�งแผนต่อเนื่องท�งธุรกิจ (BCP) บริษัท  ริ้ด เทรดเด็กซ์ จำ�กัด
2545 – 2559 ผู้จัดก�รฝ่�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศ บริษัทแนเชอรัล พ�ร์ค จำ�กัด (มห�ชน)  
   ปัจจุบันชื่อบริษัท ยูซิตี้ จำ�กัด (มห�ชน)
% ก�รถือหุ้นในบริษัท 0.004 %
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1. รศ.ดร วิชิต  อู่อ้น  ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

2. พันเอกอรรถพล  ศรีสังว�ลย์ กรรมก�รตรวจสอบ

3. น�ยวิบูลย์  พจน�ลัย  กรรมก�รตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. พันเอกอรรถพล  ศรีสังว�ลย์     ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง

2. น�ยวิบูลย์         พจน�ลัย     กรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง

3. น�ยแพทย์สุวิน   ไกรภูเบศ     กรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง

4. ดร.พีระพงษ์      กิติเวชโภค�วัฒน์   กรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง

5. น�ยสุรพล        เพชรกลึง            กรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง

6. น�งส�วศิริก�รย์  พัฑฒิวีระนนท์     กรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง
  
7. น�ยณัฐพงษ์      เขื่อนพันธ์     กรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง

8. น�ยนรฤทธิ ์      คีต�นนท์     กรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง

9. น�ยธิติพัทธ์       วงษ์ศรีเผือก       กรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 
1. รศ.ดร. วิชิต  อู่อ้น
ประธ�นกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

2. น�ยวิบูลย์ พจน�ลัย
กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

3. น�ยแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ
กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
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1. น�ยแพทย์สุวิน  ไกรภูเบศ
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

2. ดร.พีระพงษ์  กิติเวชโภค�วัฒน์ 
รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

3. น�ยสุรพล  เพชรกลึง    
ประธ�นเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยก�รเงิน

4. น�งส�วศิริก�รย์  พัฑฒิวีระนนท์  
ประธ�นเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยปฎิบัติก�ร

5. น�ยณัฐพงษ์  เขื่อนพันธ์  
ผู้อำ�นวยก�รหน่วยพัฒน�ผลิตภ�พท�งธุรกิจ

6. น�ยนรฤทธิ์ คีต�นนท์   
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศ

คณะผู้บริหารบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำากัด (มหาชน)

BEAUTY TEAM

คณะกรรมการบริหาร
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4
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญาองค์กร ( Corporate Philosophy )
“สร้�งสรรค์  เปลี่ยนแปลง ยั่งยืน”
“Creative   Dynamic  Sustainable”

วิสัยทัศน์ของบริษัท ( Vision )
“International Beauty & Health Business”

พันธกิจ ( Mission)
1. สร้�งสรรค์กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้�นคว�มง�มที่มีคุณภ�พดีและทันสมัยเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของวิถีชีวิตสมัยใหม่
2. นำ�ผลิตภัณฑ์ให้เข้�ถึงกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยโดยขย�ยช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยให้หล�กหล�ยครอบคลุมทั่วประเทศ และขย�ยสู่ระดับภูมิภ�ค 
3. พัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันขององค์กร ให้พร้อมรองรับก�รเปลี่ยนแปลงเพื่อนำ�ไปสู่ก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน
4. ดำ�เนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบ�ล โดยคำ�นึงถึงผลตอบแทนและผลกระทบที่ผู้ถือหุ้น พนักง�นและสังคมจะได้รับ

VISION
& MISSION
Beauty Community Public Company Limited
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท   บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำ�กัด (มห�ชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ  BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อย่อ    จดทะเบียนซื้อข�ยในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( SET)
    โดยใช้ชื่อย่อว่� “BEAUTY” ในกลุ่ม Commerce
ประเภทธุรกิจ   จำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�งและบำ�รุงผิว ภ�ยใต้แนวคิด 
    - บิวตี้ บุฟเฟต์ (BEAUTY BUFFET) 
    - บิวตี้ คอทเทจ (BEAUTY COTTAGE)
    - เมด อิน เนเจอร์  (MADE IN NATURE)
    - บิวตี้ ม�ร์เกต (BEAUTY MARKET)
    - บิวตี้ พล�ซ่� (BEAUTY PLAZA)
นโยบายการบริหารงาน  MULTI BRANDS,  MULTI PRODUCTS,  MULTI CHANNELS

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่   เลขที่ 10/915 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมห�นคร 10230
    โทรศัพท์  02 946 0700 – 6  โทรส�ร 02 946 1571 

เลขทะเบียนบริษัท  0107555000244

Home Page   สำ�หรับข้อมูลทั่วไปของบริษัท รวมถึงข้อมูลในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์
    www.beautycommunity.co.th , Email : contact@beautycommunity.co.th 
    สำ�หรับ Beauty Buffet
    www.beautybuffetshop.com www.facebook.com/beautybuffetfanpage
    สำ�หรับ Beauty Cottage
    www.beautycottageshop.com www.facebook.com/beautycottageshop
    สำ�หรับ Made in Nature
    www.made-in-nature.com www.facebook.com/madeinnaturefanpage
    สำ�หรับ Beauty Market
    www.beautymarket-shop.com www.facebook.com/beautymarketfanpage
    สำ�หรับ E-Commerce
    www.beautyplazaonline.com www.facebook.com/Beautyplazaonline

บุคคลอ้�งอิง 
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด เบอร์ติดต่อ : 02-2595300-2, 02-3325126-9
• บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (TSD)  SET Contact center: 0 2009-9999
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ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

• ความเส่ียงจากการพ่ึงพิง บิวต้ี บุฟเฟต์
 ท่ีผ่�นม�ร�ยได้หลักของบริษัทม�จ�กก�รจัดจำ�หน่�ยสินค้�ภ�ยใต้
แนวคิด บิวต้ี บุฟเฟต์ โดยในปี 2561 และปี 2560 บริษัทมีร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ย
สินค้�ของ บิวต้ี บุฟเฟต์ เป็นจำ�นวนรวม 1,902.59 ล้�นบ�ท และ 2,092.81 ล้�น
บ�ท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 54.34 และร้อยละ 56.03 ของร�ยได้รวมต�มลำ�ดับ 
โดยเกือบท้ังหมดเป็นร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยสินค้�ปลีกให้กับผู้บริโภคท่ัวประเทศ
ภ�ยใต้เคร่ืองหม�ย บิวต้ี บุฟเฟต์ ท้ังน้ีผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำ�อ�งและบำ�รุงผิวเป็น
ผลิตภัณฑ์เฉพ�ะที่มีคว�มอ่อนไหวต่อก�รบริโภค โดยเฉพ�ะผลิตภัณฑ์ที่ใช้
กับผิวหน้� ซึ่งผู้บริโภคจะค่อนข้�งอ่อนไหวต่อข่�วส�รข้อมูลต่�งๆที่ได้รับทั้ง
ในเชิงบวกและเชิงลบ ดังนั้นห�กเกิดเหตุก�รณ์ใดๆที่มีผลกระทบในเชิงลบ
ต่อภ�พลักษณ์ ของ บิวตี้ บุฟเฟต์ เช่น ผู้บริโภคเกิดอ�ก�รแพ้เครื่องสำ�อ�ง
หรือบำ�รุงผิว เป็นต้น อ�จส่งผลกระทบต่อยอดข�ยและผลก�รดำ�เนินง�น
ของบริษัทอย่�งมีนัยสำ�คัญ
 บิวต้ี บุฟเฟต์ เป็นแนวคิดของก�รพัฒน�ร้�นจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์
เคร่ืองสำ�อ�งท่ีมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง (Shop Brand) ซ่ึงถือได้ว่�เป็นก�ร
เปิดช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยช่องท�งหน่ึงเท่�น้ัน บริษัทส�ม�รถพัฒน�แนวคิดใน
ลักษณะของ Shop Brand ข้ึนม�ทดแทนได้ตลอดเวล�ต�มลักษณะของสินค้�
แฟช่ัน ตัวอย่�งเช่น บิวต้ี คอทเทจ ซ่ึงเป็น Shop Brand อีกรูปแบบหน่ึงซ่ึงมุ่งเน้น
ก�รจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้เคร่ืองหม�ยก�รค้�ของตนเอง นอกจ�กน้ี ภ�ยใต้ 
Shop Brand บิวต้ี บุฟเฟต์ ยังมีก�รจัดแบ่งสินค้�ท่ีเสนอข�ยออกเป็นหล�ก
หล�ยแบรนด์ โดยแต่ละแบรนด์มีตำ�แหน่งท�งก�รตล�ดท่ีชัดเจนต�มกลุ่มลูกค้�
เป้�หม�ย ซ่ึงบริษัทส�ม�รถพัฒน�แบรนด์ใหม่ๆข้ึนม�ทดแทนได้ตลอดเวล�ต�ม
ลักษณะของสินค้�แฟช่ัน อีกท้ังในปี 2556 บริษัทได้เปิดตัว บิวต้ี ม�ร์เก็ต ในรูป
แบบร้�นค้�ปลีก Multi-Brands ขน�ดใหญ่ซ่ึงเป็นร้�นเคร่ืองสำ�อ�งเฉพ�ะอย่�ง
(Beauty Specialty Store) โดยผสมผส�นแนวคิดจ�กก�รซ้ือสินค้�ท่ีหล�กหล�ย
ใน Supermarket ร้�นสะดวกซ้ือและคว�มต่ืนเต้นของก�รช้อปเคร่ืองสำ�อ�ง ท่ีมุ่ง
เน้นก�รข�ยผลิตภัณฑ์เพ่ือคว�มง�มโดยเฉพ�ะ มีสินค้�เก่ียวกับคว�มง�มท้ังหมด
เกือบ 300 แบรนด์ต้ังแต่ 4,000 - 9,000 SKU พร้อมท้ังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภ�ย
ใต้แบรนด์เมดอินเนเจอร์ เป็นสินค้�แมสพรี ในกลุ่มสกินแคร์ ท่ีมุ่งเน้นวัตถุดิบจ�ก
ธรรมช�ติและส�ม�รถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย โดยลักษณะก�รออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์มีคว�มสวยง�มทันสมัย ดึงดูดคว�มสนใจและส�ม�รถเข้�ถึงผู้บริโภค
ได้ง่�ย โดยก�รจัดจำ�หน่�ยผ่�นคอนวีเนียนสโตร์ โมเดิร์นเทรด และช่องท�ง
ออนไลน์ต่�งๆ
 ในปี 2561 บริษัทได้พัฒน�ช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยในรูปแบบของ
อีคอมเมิร์ซ อย่�งเต็มรูปแบบ ในส่วนของSocial Media ได้แก่ Facebook: 
Beautyplazaonline, website: Beautyplazaonline.com และ Line@ ในส่วน
ของ Website ได้แก่ Lazada, Shopee และ Konvy นอกจ�กนี้ยังมีก�รเพิ่ม
ช่องท�งก�รข�ยไปยังต่�งประเทศ ทั้ง CLMV, AEC และ ภูมิภ�คเอเชีย  
ได้แก่ จีน, ฮ่องกง, ไต้หวัน, เวียดน�ม, ฟิลิปปินส์, ล�ว, พม่�, อินโดนีเซีย, 
ม�เลเซีย, สิงคโปร์, อินเดีย และล�ว
  ดังน้ันบริษัทจึงมีคว�มม่ันใจว่�ก�รพ่ึงพิงร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ย
ผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้แนวคิด บิวต้ี บุฟเฟต์ จะลดลงต�มลำ�ดับเม่ือผลิตภัณฑ์ท่ีจัด
จำ�หน่�ยภ�ยใต้ Shop Brand อ่ืนๆ เช่น บิวต้ี คอทเทจ, บิวต้ี ม�ร์เก็ต หรือ
ผลิตภัณฑ์ของ เมด อิน เนเจอร์ มีก�รเติบโตม�กขึ้น รวมทั้งมีก�รพัฒน�
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ิมเติมในอน�คตต�มกลยุทธ์และเป้�หม�ยก�รตล�ด 
 นอกจ�กน้ี บริษัทเช่ือม่ันว่�คว�มเส่ียงจ�กภ�พลักษณ์ท่ีส่งผลกระทบ
ในเชิงลบมีโอก�สเกิดขึ้นได้น้อย โดยในอดีตยังไม่เคยมีกรณีดังกล่�วเกิดขึ้น 
เน่ืองจ�กบริษัทให้คว�มสำ�คัญกับคุณภ�พของผลิตภัณฑ์เป็นอันดับหน่ึง มีก�ร
ทดสอบก�รใช้จริงกับสินค้�ทุกล็อตท่ีส่ังผลิต รวมท้ังมีนโยบ�ยรับประกันคว�มพึง
พอใจของลูกค้�เพ่ือให้ลูกค้�ม่ันใจถึงคุณภ�พและคว�มปลอดภัย ห�กลูกค้�ไม่พึง
พอใจในสินค้�ท่ีซ้ือไปก็ส�ม�รถคืนสินค้�ได้ภ�ยใน 14 วัน (โครงก�ร Customer 
Satisfaction Guarantee ซ่ึงเร่ิมโครงก�รต้ังแต่ปี 2551 เป็นต้นม�) โดยท่ีผ่�นม�มี
มูลค่�ในก�รคืนสินค้�น้อยม�กหรือประม�ณร้อยละ 0.01 ของยอดข�ยโดยรวม 
นอกจ�กน้ี บริษัทมีก�รส่ือส�รกับผู้บริโภคอย่�งต่อเน่ืองผ่�นช่องท�งออนไลน์ 

และสื่อโฆษณ�ในรูปแบบต่�งๆ โดยห�กเกิดเหตุก�รณ์ที่ส่งผลกระทบในเชิง
ลบต่อภ�พลักษณ์ของบริษัท ผู้บริห�รค�ดว่�จะเป็นเพียงผลกระทบระยะสั้น
เนื่องจ�กบริษัทส�ม�รถสื่อส�รชี้แจงให้ผู้บริโภครับทร�บถึงข้อเท็จจริงได้
อย่�งรวดเร็วในหล�ยช่องท�ง 

• ความเส่ียงจากการลอกเลียนแบบสินค้า
 บริษัทไม่มีนโยบ�ยก�รผลิตสินค้�ด้วยตนเอง แต่จะใช้วิธีก�รส่ังผลิต
สินค้�จ�กผู้ผลิตที่มีคว�มเชี่ยวช�ญในก�รผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทต่�งๆ โดย
ผู้ผลิตจะเป็นผู้จัดห�วัตถุดิบในก�รผลิตท้ังหมด รวมท้ังเป็นผู้ควบคุมสูตรก�รผลิต
ในร�ยละเอียด นอกจ�กน้ีผู้ผลิตบ�งร�ยทำ�หน้�ท่ีท้ังก�รผลิตตัวเน้ือผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ จึงส�ม�รถผลิตได้ต้ังแต่ต้นท�งจนถึงสินค้�สำ�เร็จรูปซ่ึงทำ�ให้เกิด
คว�มเส่ียงจ�กก�รลอกเลียนแบบสินค้� และอ�จส่งผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�น
ของบริษัท
 บริษัทตระหนักดีถึงคว�มเส่ียงดังกล่�ว ดังน้ันบริษัทจึงได้มีก�รจัดทำ�
สัญญ�กับผู้ผลิตทุกร�ยท่ีควบคุมสูตรก�รผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยมีส�ระ
สำ�คัญคือผู้ผลิตจะไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่สูตรก�รผลิตหรือส่วนผสมของสินค้�
และข้ันตอนก�รผลิตให้บุคคลอ่ืนได้รับทร�บ รวมถึงจะไม่ผลิตสินค้�ดังกล่�วออก
ม�จำ�หน่�ยเอง ท้ังน้ี ให้เง่ือนไขดังกล่�วมีผลท้ังในขณะท่ีผู้ผลิตยังทำ�ก�รผลิตให้
กับบริษัท และมีผลต่อเน่ืองไปอีกเป็นระยะเวล� 1 - 3 ปี หลังจ�กท่ีบริษัทยกเลิก
ก�รส่ังซ้ือจ�กผู้ผลิตดังกล่�วแล้ว
 ท้ังน้ี ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคว�มหล�กหล�ย โดยปัจจุบันมีจำ�นวน
สินค้�ม�กกว่� 3,000 ร�ยก�ร รวมท้ังมีก�รออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตล�ดอย่�ง
สม่ำ�เสมอ ซ่ึงในจำ�นวนน้ีมีผู้ผลิตม�กกว่� 30 ร�ยทำ�ก�รผลิตสินค้�ท่ีแตกต่�งกัน 
ทำ�ให้ผู้ผลิตร�ยใดร�ยหน่ึงไม่ส�ม�รถทร�บสูตรก�รผลิตหรือลอกเลียนแบบ
ผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมด นอกจ�กนี้ บริษัทมีคว�มเชื่อมั่นในก�รสร้�งแนวคิดให้
กับผลิตภัณฑ์ และสร้�งคุณภ�พในก�รบริก�รให้ทัดเทียมกับเคร่ืองสำ�อ�งท่ีจับ
กลุ่มลูกค้�ระดับบน เพ่ือให้ลูกค้�เกิดคว�มภักดีต่อตร�สินค้�ของบริษัท ซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีไม่ส�ม�รถลอกเลียนแบบได้

• ความเส่ียงจากพ่ึงพิงผู้ผลิตสินค้า
 ในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่ แม้ว่�บริษัทจะเป็นผู้กำ�หนดวัตถุดิบหลัก 
(Active Ingredient) และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ในเบ้ืองต้น และจะร่วมกับ
โรงง�นผู้ผลิตในก�รกำ�หนดร�ยละเอียดและพัฒน�สูตรก�รผลิตรวมถึงข้ันตอน
ก�รผลิตบ�งข้ันตอน แต่โดยรวมโรงง�นผู้ผลิตจะเป็นผู้จัดห�วัตถุดิบท้ังหมด ซ่ึง
ห�กผู้ผลิตหยุดทำ�ก�รผลิตให้กับบริษัท จะส่งผลให้บริษัทไม่ส�ม�รถทำ�ก�รจัดห�
ผลิตภัณฑ์ท่ีเหมือนกันทุกประก�รได้ ซ่ึงห�กผลิตภัณฑ์ดังกล่�วเป็นสินค้�ท่ีได้รับ
คว�มนิยมและมียอดข�ยท่ีสูง อ�จส่งผลกระทบต่อผลประกอบก�รของบริษัทใน
ภ�พรวมได้
 ท้ังน้ี กรณีท่ีผู้ผลิตยกเลิกทำ�ก�รผลิตให้กับบริษัทยังไม่เคยเกิดข้ึนใน
อดีต อย่�งไรก็ต�มบริษัทมีนโยบ�ยในก�รบริห�รคว�มเส่ียงดังกล่�วโดยก�รกระ
จ�ยก�รส่ังผลิตสินค้�สู่ผู้ผลิตจำ�นวนม�กร�ย เพ่ือมิให้เกิดก�รพ่ึงพิงผู้ผลิตร�ยใด
ร�ยหน่ึง โดยสัดส่วนก�รส่ังซ้ือจ�กผู้ผลิตร�ยใหญ่ท่ีสุดสำ�หรับปี 2561 และปี  
2560 อยู่ท่ีร้อยละ 20.66 และร้อยละ 24.00 ของยอดส่ังซ้ือสินค้�โดยรวม ต�ม
ลำ�ดับ และห�กเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคว�มนิยม บริษัทจะทำ�ก�รจัดห�ผู้ผลิต 
2 ร�ยควบคู่กันไป นอกจ�กน้ี ในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์น้ันบริษัทจะทร�บสูตรและ
วัตถุดิบในเบ้ืองต้น โดยห�กมีกรณีท่ีผู้ผลิตยกเลิกก�รผลิต บริษัทส�ม�รถทำ�ก�ร
ปรับปรุงสูตรและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีเทียบเท่�หรือดีกว่�ผลิตภัณฑ์เดิมเพ่ือตอบ
สนองคว�มต้องก�รของผู้บริโภคได้ม�กข้ึนกว่�เดิม
 นอกจ�กน้ี ในปัจจุบันบริษัทมีก�รส่ังซ้ือในปริม�ณท่ีสูงเน่ืองจ�กยอด
ข�ยท่ีสูงข้ึน ทำ�ให้บริษัทเกิดคว�มประหยัดต่อขน�ด (Economy of Scales) ซ่ึง
ทำ�ให้บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รต่อรองกับผู้ผลิตและส�ม�รถควบคุมต้นทุน
สินค้�ได้ดี



รายงานประจำาปี 2561
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำ�กัด (มห�ชน)

40

• ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของสินค้าคงคลัง
 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำ�อ�งและบำ�รุงผิวจัดเป็นสินค้�แฟช่ันท่ีมักจะมีก�ร
เปล่ียนแปลงคว�มนิยมในตัวผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อยู่เสมอ แต่ในก�รดำ�เนิน
ธุรกิจน้ันบริษัทมีคว�มจำ�เป็นต้องส่ังผลิตในจำ�นวนท่ีม�กพอ รวมท้ังจัดเก็บสินค้�
คงคลังในจำ�นวนท่ีเพียงพอเพ่ือก�รกระจ�ยสินค้�ให้แก่ส�ข�ท่ัวประเทศ โดยใน
ระหว่�งปี 2561 และปี 2560 บริษัทจัดเก็บสินค้�คงคลังเป็นสัดส่วนโดยเฉล่ีย
ประม�ณร้อยละ 33 และ 18 ของสินทรัพย์รวม ต�มลำ�ดับ และมีระยะเวล�ก�ร
ข�ยสินค้�สำ�เร็จรูปเฉล่ียอยู่ 116 และ 89 วัน ต�มลำ�ดับ (คำ�นวณจ�กสินค้�
สำ�เร็จรูป ส่วนระยะเวล�ก�รข�ยสินค้�คงเหลือท้ังหมดซ่ึงรวมบรรจุภัณฑ์ด้วย 
เฉล่ียอยู่ในช่วงประม�ณ 150 และ 118 วัน) ดังน้ันบริษัทจึงมีคว�มเส่ียงจ�กก�ร
ด้อยค่�ของสินค้�คงคลังในกรณีท่ีกระแสนิยมของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไปจน
ทำ�ให้สินค้�คงคลังท่ีมีอยู่ไม่ส�ม�รถข�ยได้หรือมีมูลค่�ลดลง
 บริษัทค�ดว่�ผลกระทบจ�กคว�มเสี่ยงนี้ค่อนข้�งน้อย เนื่องจ�ก
บริษัททำ�ก�รสำ�รวจตล�ดและพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่�งต่อเน่ือง ประกอบกับมี
ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศท่ีส�ม�รถจัดเก็บข้อมูลข�ยผลิตภัณฑ์ได้ทุกร�ยก�ร 
ทำ�ให้ส�ม�รถวิเคร�ะห์สถิติก�รข�ย เช่น อัตร�เร็วในก�รข�ยสินค้�แต่ละตัว วงจร
อ�ยุสินค้� (Life Cycle) เป็นต้น ส่งผลให้ส�ม�รถว�งแผนก�รส่ังผลิตสินค้�ให้
สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของตล�ด ท้ังน้ี บริษัทมีระยะเวล�ในก�รข�ยสินค้�
เฉล่ียค่อนข้�งน�น เน่ืองจ�กจำ�เป็นต้องสำ�รองสินค้�ให้เพียงพอต่อก�รกระจ�ยสู่
ส�ข�จำ�นวนม�ก รวมท้ังสำ�รองในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่�งๆท่ีอ�จเกิดข้ึน เช่น 
อุทกภัย อัคคีภัย เป็นต้น อีกท้ังสำ�รองสำ�หรับก�รออกสินค้�ใหม่(New Product) 
และเพ่ือแก้ปัญห�สินค้�ข�ด(Shortage) อย่�งไรก็ต�มบริษัทมีนโยบ�ยก�รตรวจ
สอบอ�ยุคงเหลือของสินค้�อย่�งสม่ำ�เสมอ รวมท้ังมีก�รบริห�รจัดก�รสินค้�คง
เหลือให้เหม�ะสมกับช่วงอ�ยุ ตัวอย่�งเช่น กรณีท่ีสินค้�มีอ�ยุคงเหลือประม�ณ 
15 เดือน จะตกอยู่ในช่วงเฝ้�ระวังโดยท่ีฝ่�ยก�รตล�ดและฝ่�ยปฏิบัติก�รข�ยจะ
ส่ือส�รให้พนักง�นหน้�ร้�นกระตุ้นก�รข�ยสินค้�ดังกล่�ว และกรณีท่ีสินค้�มีอ�ยุ
คงเหลืออยู่ในช่วง 8 - 12 เดือน จะเป็นช่วงท่ีจัดให้มีก�รส่งเสริมก�รข�ยเพ่ือเพ่ิม
อัตร�เร่งในก�รข�ยสินค้� เป็นต้น

• ความเส่ียงจากการท่ีธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีมีการ
แข่งขันสูง
 ธุรกิจค้�ปลีกเคร่ืองสำ�อ�งและผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวเป็นธุรกิจท่ีมีก�ร
แข่งขันสูง ใช้เงินลงทุนเร่ิมต้นไม่ม�กนัก รวมท้ังมีโครงสร้�งก�รดำ�เนินธุรกิจท่ีไม่
ซับซ้อนในช่วงเร่ิมต้น ส่งผลให้มีผู้ประกอบก�รร�ยใหม่เข้�ม�แข่งขันได้โดยง่�ย ท้ังผู้
ประกอบก�รในประเทศไทยและบริษัทข้�มช�ติท่ีเข้�ม�เปิดส�ข�หรือแฟรนไชส์
ในประเทศไทย  โดยเฉพ�ะเคร่ืองสำ�อ�งจ�กประเทศในแถบเอเชีย เช่น เก�หลี 
และญ่ีปุ่น ท่ีมีกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยใกล้เคียงกับบริษัท ซ่ึงทำ�ให้บริษัทต้องเผชิญกับ
ภ�วะก�รแข่งขันท่ีสูงและอ�จส่งผลกระทบต่อผลประกอบก�ร นอกจ�กน้ี บริษัท
ยังมีคว�มเส่ียงจ�กผู้ประกอบก�รร�ยย่อยท่ีข�ยสินค้�ลอกเลียนแบบ และสินค้�
นำ�เข้�อย่�งผิดกฎหม�ย ซ่ึงอ�จกระทบต่อยอดข�ยของบริษัทได้
 อย่�งไรก็ต�ม แม้ว่�คู่แข่งขันร�ยใหม่จะส�ม�รถเข้�ม�ในธุรกิจได้ง่�ย 
แต่ก�รสร้�งแบรนด์ให้เป็นท่ีจดจำ� เพ่ิมยอดข�ย และรักษ�ฐ�นลูกค้�ในระยะย�ว
เป็นส่ิงท่ีทำ�ได้ไม่ง่�ยนัก เน่ืองจ�กจะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในระดับท่ีสูงข้ึนเพ่ือ
ก�รประช�สัมพันธ์และก�รขย�ยส�ข�ในวงกว้�ง โดยคู่แข่งขันท่ีเข้�ม�ใหม่ส่วน
ใหญ่จะข�ดอำ�น�จต่อรองในก�รเช่�พื้นที่ในทำ�เลที่ดี ทำ�ให้มีศักยภ�พในก�ร
แข่งขันไม่เท่�เทียมกับร�ยเดิมท่ีมีอยู่ ดังน้ันบริษัทค�ดว่�คว�มเส่ียงท่ียอดข�ยจะ
ลดลงจ�กก�รเข้�ม�ของคู่แข่งขันร�ยใหม่อยู่ในระดับที่ไม่ม�กนัก นอกจ�กนี้ 
บริษัทมิได้มุ่งเน้นก�รข�ยผลิตภัณฑ์เพียงอย่�งเดียว แต่ให้คว�มสำ�คัญกับก�รนำ�
เสนอแนวคิดของผลิตภัณฑ์ คุณประโยชน์ วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิผล คว�ม
น่�สนใจของบรรจุภัณฑ์ รูปแบบก�รตกแต่งร้�น ก�รบริก�รที่ดี  ก�รพัฒน�
แบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จักและติดตล�ด รวมท้ังสอดคล้องกับคว�มนิยมของกลุ่มลูกค้�
เป้�หม�ย ประกอบกับรักษ�ฐ�นลูกค้�อย่�งต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดคว�มเช่ือม่ันและ
ภักดีต่อตร�สินค้� (Brand Loyalty) ซ่ึงผู้ท่ีข�ยสินค้�ลอกเลียนแบบหรือสินค้�นำ�
เข้�ผิดกฎหม�ย ไม่ส�ม�รถลอกเลียนแบบแนวคิดดังกล่�วได้ ทำ�ให้กลุ่มลูกค้�ท่ี
ซ้ือสินค้�ดังกล่�วและสินค้�ของบริษัทเป็นคนละกลุ่ม ไม่ส่งผลกระทบต่อยอด
ข�ยของบริษัท
 นอกจ�กน้ี ผลิตภัณฑ์ของบริษัทบ�งส่วนได้รับก�รผลิตจ�กโรงง�นผู้
ผลิตในประเทศเก�หลี เช่น ผลิตภัณฑ์ของ บิวต้ี บุฟเฟต์ แบรนด์ GINO McCray 
ซีร่ีส์ Heritage เป็นต้น รวมท้ังผลิตภัณฑ์บ�งส่วนได้รับก�รผลิตจ�กผู้ผลิตสัญช�ติ

ญ่ีปุ่นซ่ึงต้ังโรงง�นอยู่ในประเทศไทย ทำ�ให้บริษัทม่ันใจในคุณภ�พของผลิตภัณฑ์
ว่�ส�ม�รถเทียบเคียงได้ และส�ม�รถแข่งขันได้กับผลิตภัณฑ์นำ�เข้�จ�กประเทศ
เก�หลีและญ่ีปุ่น ซ่ึงกำ�ลังได้รับคว�มนิยมเพ่ิมข้ึนในตล�ดเคร่ืองสำ�อ�งในปัจจุบัน

• ความเส่ียงจากการถูกยกเลิกสัญญาเช่าดำาเนินงาน
 บริษัทมีก�รเปิดส�ข�ร้�นค้�ปลีกเพ่ือจำ�หน่�ยเคร่ืองสำ�อ�งภ�ยใต้
แนวคิด บิวต้ี บุฟเฟต์, บิวต้ี คอทเทจ และบิวต้ี ม�ร์เก็ต เป็นจำ�นวนม�ก โดย ณ 
เดือนธันว�คม  2561 มีจำ�นวนส�ข�รวม 348 ส�ข�ท่ัวประเทศ (นับรวมแฟรนไชส์ 
2 ส�ข�) ส�ข�เกือบท้ังหมดได้รับก�รจัดทำ�สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นระยะส้ัน 1 – 3 ปี 
(ยกเว้นส�ข�ม�บุญครอง 1 ซ่ึงเป็นสิทธิก�รเช่�ระยะย�ว) ดังน้ัน ห�กเจ้�ของ
พ้ืนท่ีทำ�ก�รยกเลิกสัญญ�เช่� อ�จส่งผลให้บริษัทไม่ส�ม�รถจัดจำ�หน่�ยสินค้�ได้ 
และอ�จกระทบต่อผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท
 ท้ังน้ี เจ้�ของพ้ืนท่ีซ่ึงบริษัทเช่�ดำ�เนินง�น ส่วนใหญ่จะเป็นห้�งสรรพ
สินค้�และซุปเปอร์ม�ร์เก็ตขน�ดใหญ่ เช่น เทสโก้โลตัส, บ๊ิกซี, เซ็นทรัลพล�ซ่�, 
เดอะมอลล์ และโรบินสัน เป็นต้น ซ่ึงบริษัทจัดอยู่ในกลุ่มลูกค้�ร�ยสำ�คัญ (Key 
Account) ของเจ้�ของพ้ืนท่ีดังกล่�ว ท่ีผ่�นม�เจ้�ของพ้ืนท่ีได้ทำ�ก�รต่อสัญญ�เช่�
อย่�งต่อเน่ืองในกรณีท่ีบริษัทร้องขอ รวมถึงนำ�เสนอพ้ืนท่ีแห่งใหม่ก่อนลูกค้�ร�ยย่อย  
เพ่ือให้บริษัทเช่�เปิดส�ข�ก่อนท่ีห้�งสรรพสินค้�และซุปเปอร์ม�ร์เก็ตซ่ึงเป็น
เจ้�ของพ้ืนท่ีมีก�รเปิดส�ข�ใหม่ จึงทำ�ให้บริษัทเช่ือม่ันว่�ผลกระทบจ�กคว�มเส่ียง
น้ีอยู่ในระดับต่ำ�

• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงระบบคอมพิวเตอร์ในการ
ประกอบธุรกิจ
 บริษัทอ�ศัยระบบคอมพิวเตอร์ในก�รบริห�รจัดก�รก�รข�ยหน้�ร้�น
ค้�ปลีก บิวต้ี บุฟเฟต์ บิวต้ี คอทเทจ และบิวต้ี ม�ร์เก็ต ทุกส�ข� และมีก�รเช่ือม
ต่อเข้�กับระบบก�รจัดก�รคลังสินค้�ของบริษัท รวมท้ังมีก�รจัดเก็บฐ�นข้อมูล
สินค้�คงเหลือ ข้อมูลลูกค้� และอ่ืนๆ ซ่ึงห�กระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่�วเกิดก�ร
ขัดข้อง อ�จมีผลกระทบต่อธุรกิจได้ 
 ท้ังน้ี ระบบก�รบริห�รจัดก�รก�รข�ยหน้�ร้�นหรือ Point of Sales 
(POS) ของแต่ละร้�น มีก�รประมวลผลเป็นเอกเทศซ่ึงกันและกัน โดยจะเช่ือม
ต่อกับฐ�นข้อมูลคลังสินค้�ของบริษัท ทุกส้ินวันห�กมีก�รขัดข้องท่ีร้�นใดร้�นหน่ึง 
ร้�นอ่ืนๆจะไม่ได้รับผลกระทบใด นอกจ�กน้ีบริษัทมีม�ตรก�รรองรับในกรณีท่ีเกิด
ก�รขัดข้องโดยมีก�รฝึกอบรมให้พนักง�นส�ม�รถข�ยสินค้�และออกบิลได้โดย
ไม่ต้องผ่�นระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีผ่�นม�มีกรณีท่ีระบบ POS หน้�ร้�นเกิดก�ร
ขัดข้องบ้�งแต่บริษัทส�ม�รถแก้ไขได้ภ�ยในเวล�ไม่น�นและไม่ทำ�ให้เกิดผลกระ
ทบต่อก�รข�ยแต่อย่�งใดในส่วนสำ�นักง�นใหญ่ใช้ระบบก�รบริห�รจัดก�รคลัง
สินค้�ผ่�น ระบบ Microsoft Dynamic AX โดยกำ�หนดให้ทำ�ก�รสำ�รอง(Back up)
ข้อมูลอย่�งสม่ำ�เสมอในทุกวัน พร้อมท้ังมี server สำ�รอง เพ่ือให้ส�ม�รถกู้คืน
ข้อมูลได้ในกรณีท่ีระบบหลักเกิดก�รขัดข้อง อีกท้ังในปัจจุบัน บริษัทได้ทำ�ก�ร
พัฒน�ระบบใหม่คือระบบ Warehouse Management System (WMS) ซ่ึงจะม�
ช่วยในก�รบริห�รจัดก�รคลังสินค้�ให้มีประสิทธิภ�พม�กย่ิงข้ึน

• ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
 ปัจจุบันอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศมีคว�มผันผวน 
โดยเฉพ�ะเงินบ�ทท่ีมีก�รปรับตัวแข็งค่�และอ่อนลง สลับกันไปม� ทำ�ให้บริษัท
จำ�เป็นต้องมีก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเส่ียงจ�กอัตร�แลกเปล่ียน โดย
ปัจจุบันบริษัทมีมูลค่�ก�รจำ�หน่�ยสินค้�และก�รส่ังซ้ือสินค้�จ�กต่�งประเทศเพ่ิมข้ึน 
บริษัทจึงพิจ�รณ�จัดทำ�สัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้� (Forward Contract) โดยพิจ�รณ�
ต�มคว�มเหม�ะสมเป็นร�ยกรณีไป
 ด้�นก�รผลิตสินค้� (Import) บริษัทมีก�รส่ังผลิตสินค้�จ�กผู้ผลิตบ�ง
ส่วนในต่�งประเทศ เช่น ประเทศเก�หลี จีน ไต้หวัน อินโดนีเซีย และออสเตรีย 
เป็นต้น และชำ�ระค่�สินค้�เป็นสกุลเงินดอลล่�ร์สหรัฐเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงก�รปรับ
ตัวท่ีแข็งค่�ข้ึนของเงินบ�ทได้ส่งผลดี ทำ�ให้มีต้นทุนก�รผลิตลดลง และเพ่ือ
ป้องกันคว�มเส่ียงจ�กอัตร�แลกเปล่ียนท่ีจะเกิดข้ึนในอน�คต บริษัทได้มีก�ร
ทำ�สัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้� (Forward Contract)
 ด้�นก�รจำ�หน่�ยสินค้� (Export) บริษัทมีก�รจำ�หน่�ยสินค้�เป็นสกุล
เงินบ�ทในสัดส่วนที่สูงกว่�สกุลเงินดอลล่�ร์สหรัฐ ก�รแข็งค่�ของเงินบ�ท
จึงไม่ทำ�ให้ไม่เกิดคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน เนื่องจ�กบริษัทได้มีก�ร
ทำ�สัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้� (Forward Contract) ไว้แล้วเช่นกัน เพ่ือป้องกันคว�ม
เส่ียงจ�กอัตร�แลกเปล่ียนท่ีจะเกิดข้ึนในอน�คต
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ดำาเนินธุรกิจด้วย
หลักบรรษัทภิบาล
โดยคำานึงถึงผลตอบแทน
และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้น 
พนักงานและสังคมจะได้รับ

2.ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50

 ณ วันที่ 15 สิงห�คม 2555 กลุ่มน�ยสุวิน ไกรภูเบศ ถือหุ้นใน
บริษัทเป็นจำ�นวน 212,499,800 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.90 ของ
จำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่�ยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบัน ภ�ยหลังจ�กก�ร
เสนอข�ยหุ้นต่อประช�ชน สัดส่วนของกลุ่มน�ยสุวิน ไกรภูเบศ ลดลงเหลือ
ร้อยละ 64.06 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่�ยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ที่ม� : 
ศูนย์รับฝ�กหลักทรพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ณ วันที่ 12 มีน�คม 2557) วัน
ที่ 30 ธันว�คม 2559 สัดส่วนของกลุ่มน�ย   สุวิน ไกรภูเบศ ลดลงเหลือร้อย
ละ 26.61 ของจำ�นวนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2560 สัดส่วนของ
กลุ่มน�ยสุวิน ไกรภูเบศ ลดลงเหลือร้อยละ 26.55 และปี 2561 ถือหุ้นใน
สัดส่วน 21.56 % จึงส่งผลให้บริษัทไม่มีคว�มเสี่ยงจ�กก�รที่ผู้ถือหุ้นร�ย
ใหญ่ของบริษัทถือหุ้นรวมกันเกินกว่�ร้อยละ 50
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำ�กัด (มห�ชน) (“บริษัท” หรือ “BEAUTY”) เดิมชื่อ บริษัท โมน�โพลิแตนท์ จำ�กัดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 
19 ตุล�คม 2543 ด้วยทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 1,000,000 บ�ท โดยมีผู้ก่อตั้งคือ น�ยแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ และน�งธัญญ�ภรณ์ ไกรภูเบศ มี
วัตถุประสงค์เพื่อดำ�เนินธุรกิจจำ�หน่�ยปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�งและบำ�รุงผิว ด้วยแนวคว�มคิดที่ต้องก�รจะนำ�เสนอผลิตภัณฑ์เพื่อคว�มง�ม
อันหล�กหล�ยที่ผ่�นก�รคัดสรรอย่�งดีทั้งในด้�นวัตถุดิบและรูปลักษณ์ เพื่อเป็นอีกท�งเลือกหนึ่งของผู้บริโภค

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

ปี 2541 – 2542  เปิดร้�นจำ�หน่�ยปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�งและบำ�รุงผิวนำ�เข้�ร้�นแรก โดยใช้ชื่อว่� “นีโอ” ที่ศูนย์ก�รค้�ย่�น 
   สย�มสแควร์ต่อม�ทำ�ก�รขย�ยธุรกิจโดยก�รเปิดร้�นชื่อว่� “โมน�” ที่ศูนย์ก�รค้�ม�บุญครอง

19 ตุล�คม 2543  ก่อตั้ง บริษัท โมน�โพลิแตนท์ จำ�กัด (ชื่อเดิมของบริษัท) ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บ�ท เพื่อดำ�เนินธุรกิจ 
   ก�รจำ�หน่�ยปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�งและบำ�รุงผิวอย่�งเต็มรูปแบบมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่นำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ 
   และที่ผลิตภ�ยในประเทศ ภ�ยใต้ชื่อร้�น “โมน�”ในศูนย์ก�รค้�ต่�งๆจำ�นวนทั้งสิ้น 7 ส�ข�

ปี 2547   ปรับปรุงรูปแบบให้ทันสมัย โดยปรับเปลี่ยนชื่อร้�นเป็น “คอสเมด�” ซึ่งมีข้อแตกต่�งกับรูปแบบร้�นเดิมดังต่อไป 
   นี้มีก�รคัดเลือกสินค้�นำ�เข้�ให้ตรงต�มคว�มต้องก�รของลูกค้�ม�กยิ่งขึ้น รวมทั้งเริ่มใช้วิธีก�รสั่งผลิตสินค้�จ�ก 
   โรงง�นในประเทศไทย และสั่งผลิตสินค้�บ�งส่วนจ�กประเทศเก�หลี  

3 มีน�คม 2548  บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 5,000,000 บ�ท แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 50,000 หุ้น มูลค่�ท่ีตร�ไว้หุ้นละ 100 บ�ท เพ่ือ 
   เป็นเงินทุนหมุนเวียนในก�รขย�ยส�ข� โดยจ�กปี 2547 จนกระทั่งถึงปี 2549 ร้�นคอสเมด�ได้เปิดส�ข�แล้วทั้ง 
   สิ้นประม�ณ 20 ส�ข�

ปี 2549 – 2550  ในเดือนธันว�คม 2549 พัฒน�รูปแบบร้�นรวมถึงเปล่ียนช่ือร้�นเป็น “บิวต้ี บุฟเฟต์ (BEAUTY BUFFET)” ภ�ยใต้ 
   แนวคิด บิวตี้ บุฟเฟต์ ซึ่งมุ่งเน้นหลักก�รของก�รเข้�ถึงได้ง่�ย สัมผัสง่�ย ทดลองใช้ได้ มีคว�มหล�กหล�ย ครบ 
   ถ้วน และร�ค�สมเหตุสมผล เช่นเดียวกันกับก�รเข้�ร้�นอ�ห�รประเภทบุฟเฟต์ ภ�ยใต้สโลแกน “The most de 
   licious beauty shop in town” หรือ “สวยอร่อยหล�กหล�ยสไตล์บุฟเฟต์” ส�ข�แรกเปิดในห้�งสรรพสินค้� 
   เซ็นทรัล ส�ข�วงศ์สว่�ง

ปี 2554   เปิดตัวร้�นค้�ปลีกผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำ�อ�งและบำ�รุงผิวรูปแบบใหม่ ภ�ยใต้ช่ือ “บิวต้ี คอทเทจ (BEAUTY COTTAGE)”
   โดยนำ�เสนอผลิตภัณฑ์จ�กธรรมช�ติและปลอดส�รเคมีที่เป็นอันตร�ย ผสมผส�นกับก�รตกแต่งร้�นในรูปแบบ
   แนวย้อนยุคหรือวินเทจ (Vintage) โดยเปิดตัวส�ข�แรกที่ห้�งสรรพสินค้�เซ็นทรัลพล�ซ่� ส�ข�ล�ดพร้�ว  
   ภ�ยใต้สโลแกน “Natural Crafted Beauty” ซึ่งหม�ยถึงคว�มง�มที่รังสรรค์จ�กธรรมช�ติ 

23 ธันว�คม 2554  บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 55,000,000 บ�ท แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 550,000 หุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 100 บ�ท  
   เพื่อซื้อที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของสำ�นักง�นใหญ่ และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในก�รดำ�เนินธุรกิจ

ปี 2555   เดือนมกร�คมปี 2555 บริษัทได้จัดทำ�สัญญ�ก�รจัดจำ�หน่�ยสินค้� บิวตี้ บุฟเฟต์ กับผู้จัดจำ�หน่�ยสินค้�ร�ยหนึ่ง  
   โดยให้สิทธิในก�รจำ�หน่�ยสินค้�ของ บิวต้ี บุฟเฟต์ ในประเทศกัมพูช� ภ�ยใต้ม�ตรฐ�นของบริษัท โดย ร้�น บิวต้ี บุฟเฟต์ 
    เปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศกัมพูช� ในเดือนกุมภ�พันธ์ 2555
   
   เดือนเมษ�ยน 2555 บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “เมด อิน เนเจอร์(MADE IN NATURE)” ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิว 
   จ�กธรรมช�ติ ภ�ยใต้สโลแกน “Live a Natural Life” จัดจำ�หน่�ยผ่�นช่องท�งร้�นค้�ปลีกขน�ดใหญ่หรือโมเดิร์นเทรด  
   (Modern Trade)

31 กรกฎ�คม 2555  บริษัททำ�ก�รแปรสภ�พเป็นบริษัทมห�ชนจำ�กัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำ�กัด (มห�ชน)  
   เปลี่ยนแปลงมูลค่�ที่ตร�ไว้ของหุ้นจ�ก 100 บ�ทต่อหุ้น เป็น 1 บ�ทต่อหุ้น ด้วยทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น   
   300,000,000 บ�ท และนำ�หุ้นส�มัญของบริษัทเข้�จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

12 ธันว�คม 2555  วันซื้อข�ยหลักทรัพย์ในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรก ( First Day Trade)

เดือนกรกฎ�คม 2556  บริษัทเปิดตัว บิวต้ี  ม�ร์เก็ต ในรูปแบบร้�นค้�ปลีก Multi-Brandsขน�ดใหญ่ โดยผสมผส�นแนวคิดจ�กก�รซ้ือสินค้�
   ที่หล�กหล�ยใน Supermarket ร้�นสะดวกซื้อและคว�มตื่นเต้นของก�รช้อปเครื่องสำ�อ�ง เป็นร้�นเครื่องสำ�อ�ง 
   เฉพ�ะอย่�ง ( Beauty specialty store) ที ่มุ ่งเน้นก�รข�ยผลิตภัณฑ์เพื่อคว�ม ง�มโดยเฉพ�ะ ภ�ยใต้ 
   สโลแกน “The Super Market of Beauty”   โดยเริ่มเปิดส�ข�แรกที่ ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
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ข่าวสารและกิจกรรมของบริษัท ปี 2561
1. การออกงานแสดงสินค้า
 ใน ปี 2561 บริษัทได้เข้�ร่วมง�นแสดงสินค้�ท้ังในและต่�งประเทศ จำ�นวน 5 ง�นแสดงสินค้� ดังน้ี
 1.1 ง�น Top Thai Brands 2018 , Phnom Penh At KOH PICH EXHIBITION CENTER, PHNUM PENH, CAMBODIA
      วันท่ี 1-4 กุมภ�พันธ์ 2561
 1.2 ASEAN Beauty 2018 At BITEC, Bangkok, Thailand. ระหว่�ง วันท่ี 3-5 พฤษภ�คม 2561
 1.3 Beautyworld Middle East 2018 At Dubai International Convention and Exhibition Centre, Dubai, UAE ระหว่�งวันท่ี 8-10 พฤษภ�คม 2561 
 1.4 CHINA INTERNATIONAL BEAUTY EXPO Summer 2018 At National Exhibition & Convention Center Shanghai Hongqia
      ระหว่�งวันท่ี 22-24 พฤษภ�คม 2561
 1.5 BEAUTY & SPA EXPO INDIA 2018 At Pragati Maidan Convention center, New Delhi ระหว่�งวันท่ี 28-29 พฤษภ�คม 2561

เดือนพฤศจิก�ยน 2556 เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภ�ยใต้แบรนด์ เกิร์ลลี่ เกิร์ล ซึ่งเป็นสินค้� Fighting  Brand กลุ่มสกินแคร์และเครื่อง 
   สำ�อ�งวัยรุ่น ด้วยคอนเซป White&Baby ลักษณะก�รออกแบบบรรจุภัณฑ์เน้นวัยรุ่นทันสมัยและขน�ดของสินค้� 
   มีขน�ดเล็กและร�ค�ไม่แพง เพื่อว�งจำ�หน่�ยผ่�นร้�นคอนวีเนียนสโตร์ ,แค็ตต�ล็อก และ เทรดดิชั่นนอล เทรด 

เดือนพฤษภ�คม 2557 บริษัทได้ประกอบพิธีลงเส�เอกก่อสร้�งอ�ค�รคลังสินค้�และอ�ค�รศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่  ณ ซอยนวลจันทร์  
   34 บนเน้ือท่ี  3-0-15 ไร่ เพ่ือรองรับก�รเติบโตของธุรกิจในอน�คต โดยมีกำ�หนดจะก่อสร้�งแล้วเสร็จ ในไตรม�สท่ี1/2559 

14 พฤษภ�คม 2558  เปล่ียนแปลงมูลค่�หุ้นท่ีตร�ไว้ของบริษัท ( แตกพ�ร์) จ�กเดิมหุ้นละ 1 บ�ท เป็นหุ้นละ 0.10 บ�ท จำ�นวนหุ้นเพ่ิม 
   เป็น 3,000,000,000 หุ้น 

ไตรม�สที่ 3/2558  เปิดตัว Beautyplazaonline.com  ด้วยคว�มต้ังใจและพิถีพิถัน เพ่ือเปิดประสบก�รณ์ใหม่ในก�รช้อปเคร่ืองสำ�อ�ง
   ออนไลน์หล�กหล�ยแบรนด์ชั้นนำ� คือ Gino McCRAY, The Bakery , Scentio , Lansley , Beauty Cottage , 
   Made in Nature และ Girly Girl จำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์เพ่ือคว�มง�ม 9 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำ�อ�ง (Make-up) 
   ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวหน้� (Facial  care)  ผลิตภัณฑ์ทำ�คว�มสะอ�ดสุขลักษณะส่วนบุคคล ( Body Hygiene ),   
   ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวก�บ ( Body Care ), ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ( Hair Care), น้ำ�หอม ( Perfume), ผลิตภัณฑ์อ�ห�รเสริม  
   ( Beauty Drink & Food Supplement ), อุปกรณ์เสริม (Beauty Accessories) และผลิตภัณฑ์สำ�หรับผู้ช�ย ( Men’s Care )
  
มีน�คม 2559  บริษัทได้เข้�ใช้ง�น สำ�นักง�น ,คลังสินค้� และศูนย์ฝึกอบรมพนักง�นแห่งใหม่ของบริษัท ( BEAUTY 2 )

พฤษภ�คม 2560  ได้รับร�งวัล The Best Brand Performance 2017  on Instagram   แบรนด์ที่ทำ�ผลง�นบนโซเชียลมีเดีย ยอด 
   เยี่ยมบนอินสต�แกรม (Instagram) และร�งวัล อันดับที่ 3 The Best Brand Performance 2017 กลุ่มธุรกิจ 
   เครื่องสำ�อ�ง ภ�ยในง�น Thailand Zocial  Awards 2017

พฤศจิก�ยน 2560   SET Awards 2017  ไดร้บัร�งวลั ผูบ้รหิ�รสงูสดุดเีดน่ และร�งวลับรษิทัจดทะเบยีนด�้นผลก�รดำ�เนนิง�นดเีดน่  
   ในง�น “SET  Awards 2017” จัดโดย ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับว�รส�รก�รเงินธน�ค�ร

ตุล�คม 2561  ได้รับร�งวัล “Asia’s 200 Best Under a Billion” ได้รับคัดเลือกเป็นปีท่ีสองติดต่อกัน “Asia’s 200 Best Under a Billion”  
   หรือ 200 สุดยอดบริษัทเอเชียที่ร�ยได้ต่ำ�กว่�หนึ่งพันล้�นเหรียญ จัดโดยนิตยส�ร Forbes Asia
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2. ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เดินทางไป Road Show ทั้งในและต่างประเทศ
 ในปี 2561 ผู้บริห�รของบริษัทฯ ได้เดินท�งไป Road Show ท้ังในและต่�งประเทศ เพ่ือให้ข้อมูลและคว�มเช่ือม่ันกับกองทุนและนัก 
 ลงทุน จำ�นวน ท้ังหมด 5  คร้ัง โดยมีร�ยละเอียดดังต่อไปน้ี 
 2.1 ง�น Thai Corporate Day วันท่ี 9 มกร�คม 2561 ท่ี โรงแรมคอนร�ด กรุงเทพฯ ของหลักทรัพย์บัวหลวง โดย ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภค�วัฒน์  
                รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร และ น�ยสุรพล เพชรกลึง ประธ�นเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยก�รเงิน
 2.2 ง�น CEO Day วันท่ี 17 มกร�คม 2561 ท่ี โรงแรมอนันตร�สย�ม กรุงเทพฯ ของหลักทรัพย์ภัทร โดย น�ยแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธ�น
     เจ้�หน้�ที่บริห�ร และ น�ยสุรพล เพชรกลึง ประธ�นเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยก�รเงิน
 2.3 Opportunity Day ให้ข้อมูลสรุปผลก�รดำ�เนินง�นไตรม�ส 4 ปี 2560 วันที่ 14 มีน�คม 2561 ที่ ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
     น�ยแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภค�วัฒน์ รองประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร น�ยสุรพล เพชรกลึง 
     ประธ�นเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยก�รเงิน และน�งส�วศิริก�รย์ พัฑฒิวีระนนท์ ประธ�นเจ้�หน้�ทีฝ่�ยปฏิบัติก�ร
 2.4 Road Show หัวข้อ Thailand Corporate Day วันที่ 15-16 มีน�คม 2561 ณ สำ�นักง�น Daiwa Capital Markets ประเทศสิงค์โปร์
      ของหลักทรัพย์ธนช�ติและ Daiwa Capital  โดย น�งส�วศิริก�รย์ พัฑฒิวีระนนท์ ประธ�นเจ้�หน้�ทีฝ่�ยปฏิบัติก�ร
 2.5 ง�น Thailand Focus 2018 วันที่ 29 สิงห�คม 2561 ที่ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอร�วัณ จัดโดย ตล�ดหลักทรัพย์แห่ง  
      ประเทศไทย โดย ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภค�วัฒน์ รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร และ น�ยสุรพล เพชรกลึง ประธ�นเจ้�หน้�ที่
      ฝ่�ยก�รเงิน

3. ข่าวสารของ BEAUTY ในปี 2561
 3.1 น�ยแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภค�วัฒน์ รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร พร้อมด้วย 
       คณะผู้บริห�ร บมจ. บิวตี้คอมมูนิตี้ (BEAUTY) เปิดบ้�นต้อนรับคณะสื่อมวลชนที่เข้�ร่วมง�น BEAUTY Thank Press 2018 พร้อม
      ทั้งร่วมนำ�เสนอข้อมูลแผนยุทธศ�สตร์ท�งธุรกิจ 5 ปีและแผนก�รดำ�เนินง�นปี 2561
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 3.2 พลโทเผด็จ จ�รุจินด� ประธ�นกรรมก�ร น�ยแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร ดร.พีระพงษ์ กิตติเวชโภค�วัฒน์  
      กรรมก�ร และน�งธัญญ�ภรณ์ ไกรภูเบศ กรรมก�ร พร้อมด้วยคณะกรรมก�รและผู้บริห�ร บมจ.บิวต้ี คอมมูนิต้ี BEAUTY จัดประชุม
    ส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561 โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติจ่�ยปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำ�หรับผลประกอบก�รปี 2560 ในอัตร�หุ้นละ 0.408 บ�ทต่อหุ้น  
      คิดเป็นจำ�นวนเงิน 1,225.66 ล้�นบ�ท หรือ 99.70% ของกำ�ไรสุทธิ กำ�หนดร�ยช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลวันท่ี 4 พ.ค. 61 และ
        กำ�หนดจ่�ยเงินปันผลวันท่ี 18 พ.ค.61 ณ ห้องประชุมคริสตัล บอลรูม1,2 อ�ค�ร E ช้ัน 2 โครงก�รคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) กรุงเทพฯ

 3.3 ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภค�วัฒน์ พร้อมทีมผู้บริห�ร “บิวต้ี คอทเทจ” เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ล่�สุด “ Beauty Cottage LUXURY Series “     
       - Make up till you Drop ที่เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎ�คม 2561 เน้นเจ�ะกลุ่มลูกค้�วัยรุ่นจนถึงวัยทำ�ง�น พร้อมเปิดตัวให ้
              สัมผัสที่บิวตี้ คอทเทจ 75 ส�ข� ทั่วไทย

 3.4 BEAUTY จัดง�นและเชิญท่�นนักวิเคร�ะห์ร่วมรับฟังก�รบรรย�ยข้อมูลในหัวข้อเกี่ยวกับ “ แนวโน้มผลก�รดำ�เนินง�นครึ่งปีแรก  
     และกลยุทธ์ก�รเติบโตธุรกิจช่วงคร่ึงปีหลัง2561” โดยผู้บริห�รของบริษัทท่ีจะร่วมให้ข้อมูลในคร้ังน้ี ประกอบด้วย น�ยแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ   
     ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภค�วัฒน์ รองประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร คุณสุรพล เพชรกลึง ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รเงิน  
     และคุณศิริก�รย์ พัฑฒิวีระนนท์ ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยปฏิบัติก�ร บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำ�กัด (มห�ชน) (BEAUTY)ง�นดังกล่�วจะมีขึ้น
     ใน วันพุธท่ี 4 กรกฏ�คม 2561 เวล� 10.00 น. – 12.00 น. ณ สำ�นักง�นใหญ่ (ตึก BEAUTY 2) บมจ.บิวต้ี คอมมูนิต้ี ซ.นวลจันทร์ 34
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 3.6 ง�น Beauty Annual Meeting 2018 น�ยแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภค�วัฒน์
      รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร พร้อมด้วยคณะผู้บริห�ร บมจ. บิวตี้คอมมูนิตี้ (BEAUTY) จัดง�น Beauty Annual Meeting 2018
      จัดประชุมตัวแทนจำ�หน่�ย 11ประเทศ พร้อมแถลงกลยุทธ์และกิจกรรมท�งก�รตล�ดในปี2018 และทิศท�งธุรกิจปี 2019
      เพื่อว�งแผนง�นส่งเสริมแบรนด์ต่�งๆ ภ�ยใต้ก�รบริห�ร อ�ทิ Beauty Buffet และ Beauty Cottage ให้เป็นที่รู้ จักให้ม�กขึ้น
      รวมถึงก�รเปิ ดตัว Collection สินค้�ใหม่ของแต่ละแบรนด์โดยเชิญผู้แทนจำ�หน่�ย (Exclusive Distributers) ประกอบด้วย ล�ว 
      เวียดน�ม กัมพูช� พม่� อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ม�เลเซีย สิงคโปร์อินเดีย ไต้หวัน และ ตัวแทนจ�ก Middle East ได้แก่ ดูไบ ซ�อุคูเวต 
      และบ�ห์เรน มีกิจกรรมต่�งๆม�กม�ย ท่�มกล�งบรรย�ก�ศสนุกสน�น เม่ือวันท่ี 19 กันย�ยน 2561 ณ โรงแรม พูลแมน คิง เพ�เวอร์    
                 กรุงเทพฯ

 3.5 BEAUTY Thank You Party 2018 “ น�ยแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภค�วัฒน์
      รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร คุณสุรพล เพชรกลึง ประธ�นเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยก�รเงิน และน�งส�วศิริก�รย์ พัฑฒิวีระนนท์
      ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีฝ่�ยปฏิบัติก�ร จัดง�น BEAUTY Thank You Party 2018 เล้ียงขอบคุณลูกค้� Key Wholesalers ท่ีให้ก�รสนับสนุน
      และเชื่อมั่นในสินค้�ของ BEAUTY โดยภ�ยในง�นมีก�รให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมก�รตล�ดแนะนำ�สินค้�ใหม่ๆ อีกทั้งยัง มีกิจกรรม
      ต่�งๆม�กม�ย ท่�มกล�งบรรย�ก�ศสนุกสน�น อบอุ่นเป็นกันเอง ณ The House on Sathorn at W Banhkok Hotel

 3.7   GMS THAILAND E-COMMERCE ECONOMIC CORRIDOR (GTEC) คร้ังท่ี 1  ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภค�วัฒน์ ร่วมเป็นวิทย�กรบรรย�ย
       เร่ือง Beauty Buffet Experience in Cross-border Export ในฐ�นะผู้ประกอบก�รท่ีประสบคว�มสำ�เร็จในก�รนำ�สินค้�เข้�จำ�หน่�ยใน
       ประเทศจีนผ่�น Cross-border E-commerce ง�นประชุมสัมมน�น�น�ช�ติ GMS - THAILAND E-COMMERCE ECONOMIC 
       CORRIDOR (GTEC) ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม Grand Mercure Fortune.
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เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ

 บริษัทเชื่อมั่นในก�รเติบโตอย่�งมีเสถียรภ�พโดยไม่พึ่งพิงสินค้� ตร�สินค้� (แบรนด์) หรือช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยประเภทใดประเภท
หนึ่งแต่เพียงประเภทเดียว ดังนั้นในก�รดำ�เนินธุรกิจที่ผ่�นม� จะเห็นได้ว่�บริษัทมุ่งเน้นก�รสร้�งแนวคิดหรือก�รสร้�งแบรนด์ใหม่ ควบคู่ไปกับ
ก�รสร้�งผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับแนวคิด รวมไปถึงก�รเพิ่มช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยอย่�งต่อเนื่อง โดยหลักก�รดังกล่�วนำ�ไปสู่เป้�หม�ย
ท�งธุรกิจที่สอดรับกัน ดังนี้
 •   มุ่งสู่คว�มเป็นผู้นำ�ด้�นตล�ดเคร่ืองสำ�อ�ง โดยก�รพัฒน�ธุรกิจให้ครอบคลุมคว�มต้องก�ร (Demand) ของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ท่ี 
      เก่ียวกับคว�มง�มท้ังหมด ด้วยก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ท่ีถูกออกแบบใหม่ภ�ยใต้แบรนด์ใหม่ และผ่�นช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยช่องท�งใหม่  
      (Multi products, Multi brands and Multi channels)
 •   สร้�งสรรค์กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้�นคว�มง�มให้มีหล�กหล�ยประเภทโดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�งและบำ�รุงผิว โดยให้
      ครอบคลุมและครบถ้วนทุกคว�มต้องก�รของลูกค้� รักษ�ม�ตรฐ�นคุณภ�พทัดเทียมกับต่�งประเทศ โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒน�ม� 
      จ�กส�รสกัดจ�กธรรมช�ติ รวมท้ังรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันด้�นก�รค้�ท้ังในและต่�งประเทศ 
      ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆที่ครอบคลุมคว�มต้องก�รของลูกค้�ที่หล�กหล�ย
 •   ขย�ยช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยให้กว้�งขว�งครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ รวมทั้งขย�ยสู่ก�รจัดจำ�หน่�ยในต่�งประเทศ เพื่อให้ส�ม�รถ 
      เข้�ถึงกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยได้ม�กยิ่งขึ้น
 เป้�หม�ยท�งธุรกิจของบริษัท มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ก�รขย�ยตัวของธุรกิจเป็นไปอย่�งร�บรื่นและมีประสิทธิภ�พ เพื่อสร้�งคว�ม
ได้เปรียบในก�รแข่งขัน ซึ่งค�ดว่�จะส่งผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

 3.8  ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภค�วัฒน์ (กล�ง) รองประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร บริษัท บิวต้ีคอมมูนิต้ี จ�กัด (มห�ชน) (BEAUTY) รับมอบร�งวัล 
        Forbes Asia’s 200 Best Under a Billion สุดยอดบริษัท 200 แห่งในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิกท่ีมียอดข�ยต่ำ� กว่�พันล้�นเหรียญสหรัฐฯ ด้วย
       ผลประกอบก�รที่เติบโตทั้งด้�นยอดข�ย กำ�ไร และอัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น จัดโดยนิตยส�ร Forbes Asia ในง�น Forbes Asia
       “Best Under A Billion” Forum and Awards ณ The Palace Hotel Tokyo ประทศญ่ีปุ่น 
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

 บริษัทดำ�เนินธุรกิจจำ�หน่�ยปลีกผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำ�อ�ง
และบำ�รุงผิว ภ�ยใต้แนวคิด บิวต้ี บุฟเฟต์, บิวต้ี คอทเทจ, บิวต้ี ม�ร์เก็ต, 
เมด อิน เนเจอร์ ซึ่งแต่ละแนวคิดจะมีคว�มแตกต่�งกันในด้�นก�ร
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ช่องท�งก�รจำ�หน่�ย และตำ�แหน่งท�งก�รตล�ด 
เพ่ือก�รตอบสนองคว�มต้องก�รต่อกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยท่ีแตกต่�งกัน 
และเป็นก�รสร้�งฐ�นลูกค้�ให้ครอบคลุมทุกระดับของก�รใช้
ผลิตภัณฑ์เพ่ือคว�มง�มโดยมีร�ยละเอียดดังน้ี

การประกอบธุรกิจ
ของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

LIVE A
LIFE
BEAUTIFUL
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ผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด บิวตี้ บุฟเฟต์

  “บิวตี้ บุฟเฟต์” เป็นแนวคิดในก�รนำ�เสนอรูปแบบก�รผสมผส�น
ระหว่�งแนวคิดของธุรกิจร้�นอ�ห�รบุฟเฟต์เข้�กับธุรกิจค้�ปลีกเครื่องสำ�อ�ง ทำ�ให้
เกิดคว�มแตกต่�งและโดดเด่น โดยก�รประยุกต์แนวคิดของก�รรับประท�นอ�ห�ร
ประเภทบุฟเฟต์ ที่มีอ�ห�รให้เลือกชิมและลองหล�กหล�ยประเภท ตกแต่งอย่�ง
สวยง�มน่�สนใจ และหลังจ�กที่เลือกลองชิมอย่�งเต็มที่แล้ว ผู้บริโภคจะส�ม�รถ
เลือกสรรสิ่งที่ต้องก�รม�กที่สุดได้อย่�งมั่นใจ เช่นเดียวกันกับก�รว�งรูปแบบร้�น 
บิวตี้ บุฟเฟต์ ที่มีสินค้�หล�กหล�ยให้เลือกสรร มุ่งเน้นก�รตกแต่งที่มีสีสันโดดเด่น
และก�รให้บริก�รที่เป็นกันเอง เพื่อให้ลูกค้�ส�ม�รถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่�ง
เต็มที่ ก่อนที่จะทำ�ก�รตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เหม�ะสมที่สุดสำ�หรับตนเอง
โดยร้�น บิวตี้ บุฟเฟต์ จะมีหุ่นพ่อครัวตั้งอยู่ที่หน้�ร้�นเป็นเอกลักษณ์เพื่อดึงดูด
ลูกค้� ซึ่งถูกออกแบบม�ให้เข้�กับสโลแกนของร้�นคือ “The Most Delicious 
Beauty Shop in Town” หรือ “สวยอร่อยหล�กหล�ยสไตล์บุฟเฟต์”ทั้งนี้ แนวคิดที่
สำ�คัญของ บิวตี้ บุฟเฟต์ คือ

       หยิบง่าย ชิมง่าย      Easy Access
             มีหลากหลายให้เลือก       Variety
             ครบทุกความต้องการ     All in One
             คุ้มค่า คุ้มราคา      Reasonable Price
             สนุกสนานและตื่นเต้น     Fun and Excitement

และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของบุฟเฟต์ ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำ�หน่�ยภ�ยใต้ร้�น 
บิวตี้ บุฟเฟต์ จะถูกนำ�เสนอด้วยแบรนด์ที่หล�กหล�ย (Multi brands) โดยแต่ละ
แบรนด์ได้รับก�รคัดสรร กำ�หนดเอกลักษณ์ ระดับร�ค� และตำ�แหน่งท�งก�ร
ตล�ดที่แตกต่�งกันเพื่อให้ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของกลุ่มลูกค้�เป้�
หม�ยที่แตกต่�งกันด้วย ซึ่งทำ�ให้ บิวตี้ บุฟเฟต์ มีกลุ่มลูกค้�ที่กว้�งขว�งและ
ครอบคลุมม�กยิ่งขึ้น
 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่จำ�หน่�ยในร้�น บิวตี้ บุฟเฟต์ แบ่งออกได้เป็น
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�ง (Make-up) ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิว  (Skin care) และ
อุปกรณ์เสริม (Accessories) โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะถูกจัดจำ�หน่�ยภ�ยใต้ 
4 แบรนด์อันเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท (Private label) ดังนี้ 
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 “เดอะ เบเกอร่ี” เป็นแบรนด์สำ�หรับผลิตภัณฑ์
เคร่ืองสำ�อ�งและอุปกรณ์เสริมสำ�หรับก�รแต่ง
หน้� เช่นเดียวกันกับ GINO McCray แต่ได้รับ
ก�รว�งรูปแบบและสีสันของผลิตภัณฑ์ให้เหม�ะ
กลุ่มลูกค้�วัยรุ่นหรือผู้ท่ีเพ่ิงเร่ิมแต่งหน้� จึงมีสีสัน
ท่ีสดใสและทันสมัย รวมท้ังมีระดับร�ค�ท่ีต่ำ�กว่� 
GINO McCray

“จีโน่ แมคเครย์” เป็นแบรนด์สำ�หรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�งและ
อุปกรณ์เสริมสำ�หรับก�รแต่งหน้� ได้รับก�รว�งรูปแบบ สีสัน 
เอกลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ และระดับร�ค�ให้เหม�ะสมกับกลุ่ม
ลูกค้�วัยทำ�ง�นไปจนถึงช่�งแต่งหน้�มืออ�ชีพ โดยผลิตภัณฑ์ที่
จำ�หน่�ยภ�ยใต้แบรนด์ GINO McCray ได้รับก�รแบ่งย่อยออก
เป็น 4 ซีรี่ส์ ได้แก่ Pro Make-Up,Pink Passion,Heritage และ 
The Artist ซึ่งแต่ละซีรี่ส์จะมีโทนของสีสันที่แตกต่�งกันรวมทั้งมี
เอกลักษณ์และตำ�แหน่งสินค้�ของแต่ละซีรีย์ ให้ลูกค้�ส�ม�รถ
เลือกได้ต�มต้องก�ร

“แลนซ์เลย์” เป็นแบรนด์สำ�หรับผลิตภัณฑ์เพื่อก�รบำ�รุงผิวซึ่ง
มีคุณสมบัติเฉพ�ะ (Functional skin care)  เสริมจุดเด่นลดจุดด้อย 
เช่น ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวหน้�ข�วใส ผลิตภัณฑ์ลดกระชับสัดส่วน 
ผลิตภัณฑ์ลดจุดด่�งดำ� ลดร้ิวรอยและอ�ห�รเสริม เป็นต้น“เซนทิโอ” เป็นแบรนด์สำ�หรับผลิตภัณฑ์เพื่อก�ร

บำ�รุงผิวทั่วไปในชีวิตประจำ�วัน (Personal care)ซึ่ง
ผลิตจ�กส�รสกัดจ�กธรรมช�ติ ครอบคลุมก�ร
ดูแลผิวพรรณทั่วร่�งก�ย เช่น ครีมอ�บน้ำ� แชมพู 
ครีมนวดผม ครีมบำ�รุงผิวหน้�และผิวก�ย ครีมขัด
ผิว ครีมบำ�รุงมือและเท้� เป็นต้น โดยนำ�เสนอส�ร
ที่สกัดจ�กธรรมช�ติที่มีคุณสมบัติในก�รบำ�รุงที่ล้ำ�ลึก
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ของ บิวตี้ บุฟเฟต์

BEAUTY IDOL SERIE/ 
SCENTIO MILK PLUS SERIE/ 
GINO McCRAY THE PROFESSIONAL MAKE UP SERIE

ผลิตภัณฑ์ข�ยดี
และได้รับคว�มนิยมสูงสุด
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ผลิตภัณฑ์แนะนำ�

LANSLEY CINDERELLA AURA BRIGHT SERIE/ 
GINO McCRAY THE PROFESSIONAL MAKE UP SERIE/ 
GINO McCRAY PRESTIGE PERFECTION POWDER 

ของ บิวตี้ บุฟเฟต์
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ผลิตภัณฑ์แนะนำ�
ของ บิวตี้ บุฟเฟต์

BEAUTY BUFFET BERRY TRIPLE COLLAGEN
LANSLEY DIET COFFEE PLUS
LANSLEY COCOA PLUS
SCENTIO MILK PLUS MILK FLAVORED MILK TABLET
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ปี 2561
ผลิตภัณฑ์ใหม่ บิวตี้ บุฟเฟต์
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ผลิตภัณฑ์ใหม่ บิวตี้ บุฟเฟต์

ปี 2561
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ปี 2561
ผลิตภัณฑ์ใหม่ บิวตี้ บุฟเฟต์
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ผลิตภัณฑ์ใหม่ บิวตี้ บุฟเฟต์
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ผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด บิวต้ี คอทเทจ
 “บิวตี้ คอทเทจ” เป็นแนวคิดในก�รนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่
สกัดจ�กวัตถุดิบธรรมช�ติ ผนวกเข้�กับก�รตกแต่งร้�นและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบย้อนยุค (vintage) เน้นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่�ง
ศิลปะและง�นฝีมือ (Art & Craft) โดยที่ก�รตกแต่งร้�นค้� รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์ในร้�นค้� บิวตี้ คอทเทจ ได้รับออกแบบตกแต่งในสไตล์
ศิลปะจ�กธรรมช�ติ ผสมผส�นกับคว�มอ่อนหว�นของผู้หญิงตะวัน
ตกในยุควิคตอเรียน ภ�ยใต้สโลแกน “Natural Crafted Beauty” หรือ 
“คว�มง�มที่รังสรรค์จ�กธรรมช�ติ” ซึ่งก่อให้เกิดคว�มเรียบหรูลงตัว
อย่�งมีระดับ 
  ผลิตภัณฑ์ในร้�นค้�ปลีกภ�ยใต้แนวคิด บิวตี้ คอทเทจ 
ทั้งหมดจัดจำ�หน่�ยภ�ยใต้แบรนด์ “Beauty Cottage” เพียงแบรนด์
เดียว (Single Brand) โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
เครื่องสำ�อ�ง ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิว และอุปกรณ์เสริม โดยจะให้คว�ม
สำ�คัญกับก�รคัดเลือกวัตถุดิบจ�กธรรมช�ติหล�กชนิด อ�ทิ ส�รสกัด
จ�กดอกไม้ ผลไม้ ผัก สมุนไพร และพืชพรรณต่�งๆที่มีคว�มโดดเด่น
ในคุณสมบัติ เช่น ก�รบำ�รุงผิว กักเก็บคว�มชุ่มชื้น กระชับผิว ลดริ้ว
รอย รวมทั้งเสริมสร้�งคว�มกระจ่�งใสให้กับผิว
 ร้�น บิวตี ้ คอทเทจ มีคว�มโดดเด่นในก�รจำ�หน่�ย
ผลิตภัณฑ์สำ�หรับบำ�รุงผิว โดยก�รจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ต�มคุณสมบัติเด่น
ของส�รสกัดจ�กธรรมช�ติท่ีเป็นส่วนประกอบสำ�คัญ ตัวอย่�งเช่น กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ส�รสกัดจ�กโปรตีนนมและวอลนัต ประกอบไปด้วยครีมอ�บน้ำ� 
ครีมขัดผิว ครีมบำ�รุงผิวก�ย และสเปรย์บำ�รุงผิวก�ย มีคุณสมบัติช่วย
ให้ผิวกระชับและข�วกระจ่�ง กลุ่มผลิตภัณฑ์ส�รสกัดจ�กผลโอลีฟ 
ประกอบไปด้วยครีมบำ�รุงผิวหน้� เซร่ัมสำ�หรับดวงต�และผิวหน้� และ
ครีมนวดหน้� มีคุณสมบัติบำ�รุงผิว สร้�งคว�มชุ่มช้ืน ลดเลือนร้ิวรอย 
เป็นต้นซ่ึงก�รจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ในลักษณะดังกล่�ว จะช่วยให้ผู้บริโภค
ส�ม�รถเลือกสรรชุดผลิตภัณฑ์ต�มคุณสมบัติที่ต้องก�รได้อย่�ง
ครบวงจร
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BEAUTY 
C O T T A G E
 สำ�หรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�ง ร้�น บิวตี้ คอทเทจ เน้นก�ร
จำ�หน่�ยเครื่องสำ�อ�งที่มีสีสันอันสกัดจ�กธรรมช�ติต�มแนวคิดของ
คว�มง�มที่รังสรรค์จ�กธรรมช�ติ เช่น อ�ยแชว์โดว์ และบรัชออน ซึ่งมี
ส่วนผสมของสีสันที่สกัดจ�กพืชตระกูลเบอรี่ เป็นต้น รวมทั้งมีคุณสมบัติ
ในก�รบำ�รุงผิวด้วยส่วนผสมของวิต�มินอี คอลล�เจน ว่�นห�งจระเข้ ฯลฯ 
อันเป็นส่วนประกอบเสริมในตัวผลิตภัณฑ์ นอกจ�กนี้ บ�งส�ข�ของ 
บิวตี้ คอทเทจ มีก�รให้บริก�รนวดหน้�บำ�รุงผิวเพื่อเพิ่มคว�มครบวงจร
ของก�รให้บริก�รอีกด้วย
 ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของ บิวตี้ คอทเทจได้รับก�รกำ�หนดตำ�แหน่ง
ท�งก�รตล�ด (Market Position) ในระดับที่พรีเมี่ยมกว่� บิวตี้ บุฟเฟต์ 
โดยมีระดับร�ค�ที่สูงกว่� และมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยอันเป็นกลุ่ม
ที่ให้คว�มสำ�คัญกับก�รบำ�รุงลึกล้ำ�จ�กธรรมช�ติ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์
ของ บิวตี้ บุฟเฟต์ จะมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยที่ชื่นชอบสีสันสดใส 
หล�กหล�ย
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ของ บิวตี้ คอทเทจ

VICTORIAN ROMANCE SERIE/
FOREVER BEAUTY SERIE (SEMI - MATTE LIPSTICK)/ 
TOTAL EXCELLENCE SERIE/ LUXURY SERIE

ผลิตภัณฑ์ข�ยดี
และได้รับคว�มนิยมสูงสุด
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ผลิตภัณฑ์แนะนำ�
ของ บิวตี้ คอทเทจ

LUXURY SERIE/ SODA SERIE/ CALENDULA SERIE/ 
VICTORIAN ROMANCE SERIE
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ผลิตภัณฑ์แนะนำ�
ของ บิวตี้ คอทเทจ

- BEAUTY COTTAGE DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT  
  (STRAWBERRY SC PLUS BRAND)
- BEAUTY COTTAGE DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT        
  (ROSE COLLA BRAND)
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ปี 2561
ผลิตภัณฑ์ใหม่ บิวตี้ คอทเทจ

รายงานประจำาปี 2561
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำ�กัด (มห�ชน)

63



รายงานประจำาปี 2561
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำ�กัด (มห�ชน)

64

ปี 2561
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BEAUTY
MARKET
ผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด บิวตี้ มาร์เก็ต
  แนวคิด บิวตี้ ม�ร์เก็ต ได้เปิดตัวในไตรม�สที่ 3 ปี 2556 ถูกนำ�
เสนอภ�ยใต้รูปแบบร้�นค้�ปลีก Multi-Brandsขน�ดใหญ่ โดยผสมผส�น
แนวคิดจ�กก�รซื้อสินค้�ที่หล�กหล�ยใน Supermarket ร้�นสะดวกซื้อและ
คว�มตื่นเต้นของก�รช้อปเครื่องสำ�อ�งเป็นร้�นเครื่องสำ�อ�งเฉพ�ะอย่�ง 
(Beauty specialty store) ที่มุ่งเน้นก�รข�ยผลิตภัณฑ์เพื่อคว�มง�มโดยเฉพ�ะ 
มีสินค้�เก่ียวกับคว�มง�มท้ังหมดเกือบ 300 แบรนด์ต้ังแต่ 4,000 - 9,000 SKUs 
ที่รู้จักเป็นอย่�งดีทั้งแบรนด์ในประเทศและต่�งประเทศ (Inter Brands) เช่น 
อเมริก� ยุโรป เก�หลี ญี่ปุ่น ฯลฯ และยังมีแบรนด์ที่เป็นท�งเลือกซึ่งมีข�ย
เฉพ�ะที่ บิวตี้ ม�ร์เก็ต คือ  สินค้�แบรนด์ บิวตี้ คูซีน 
     ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่จำ�หน่�ยในร้�น บิวตี้ ม�ร์เก็ต แบ่งออกได้
เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�ง (Make-up) ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวหน้� (Facial care) 
สบู่-ครีมอ�บน้ำ� (Body Hygiene) ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวก�ย (Body care) ผลิตภัณฑ์
ดูแลเส้นผม (Hair Care) น้ำ�หอม (Perfume) เครื่องดื่มและอ�ห�รเสริมเพื่อ
คว�มง�ม (Beauty Drink&Food Supplement) อุปกรณ์เสริมคว�มง�ม 
(Beauty Accessories) และ ผลิตภัณฑ์สำ�หรับผู้ช�ย (Men’s Care) 
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SERIE
BEAUTY CUISINE

ของ บิวตี้ มาร์เก็ต

ผลิตภัณฑ์ข�ยดี
และได้รับคว�มนิยมสูงสุด
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ผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด เมด อิน เนเจอร์ 
Made In Nature
       ผลิตภัณฑ์ “เมด อิน เนเจอร์” ซ่ึงเป็นแนวคิดผลิตภัณฑ์จ�กธรรมช�ติ  ภ�ยใต้สโลแกน “Live a Natural Life” โดยใช้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ลักษณะ
สีสันธรรมช�ติ นำ�เสนอผลิตภัณฑ์คุณภ�พสูงท่ีส�ม�รถเข้�ถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้�ง (Premium Mass) ผ่�นช่องท�งร้�นค้�ปลีกขน�ดใหญ่หรือโมเดิร์น
เทรด ภ�ยใต้คอนเซป  Collagen&Q10 โดยวัตถุดิบท่ีใช้ในก�รผลิต (Active Ingredient) นำ�เข้�จ�กประเทศเก�หลีเพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�
ให้ครอบคลุมท่ัวถึง ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เมด อิน เนเจอร์ มีจำ�นวนท้ังหมด  10  SKUs ดังน้ี

1. เมด อิน เนเจอร์ ครีมอ�บน้ำ�สูตรนมแพะ

2. เมด อิน เนเจอร์ โกล์ท มิลค์ ยูวี บอด้ี โลช่ัน

3. เมด อิน เนเจอร์ โกล์ท มิลค์ ไวท์ แอนด์ เฟิร์ม สลีปป้ิง ม�ส์ค

4. เมด อิน เนเจอร์ โกล์ท มิลค์ ไวท์ แอนด์ เฟิร์ม โฟม คลีนเซอร์

5. เมด อิน เนเจอร์ คอลล�เจน แอนด์ คิวเทน โฟม คลีนเซอร์

6. เมด อิน เนเจอร์ คอลล�เจน แอนด์ คิวเทน ไวท์ บูสเตอร์ บอด้ี เซร่ัม

7. เมด อิน เนเจอร์ คอลล�เจน แอนด์ คิวเทน สมูท แอนด์ ไบรท์ มิเนรัล วอเตอร์ สเปรย์

8. เมด อิน เนเจอร์ ฮอกไกโด มิลค์ มอยส์เจอร์ ริช ช�วเวอร์ ครีม

9. เมด อิน เนเจอร์ ฮอกไกโด มิลค์ มอยส์เจอร์ ริช บอด้ี โลช่ัน

10. เมด อิน เนเจอร์ ฮอกไกโด มิลค์ มอยส์เจอร์ ริช วิปป้ิง โฟม
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ของ เมด อิน เนเจอร์

ผลิตภัณฑ์ข�ยดี
และได้รับคว�มนิยมสูงสุด
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นโยบายที่สำาคัญในการดำาเนินงาน

 ร�ยได้ส่วนใหญ่ของบริษัทม�จ�กก�รจำ�หน่�ยสินค้�ผ่�นส�ข�
ร้�นค้�ปลีก ดังนั้นก�รกำ�หนดนโยบ�ยหลักจึงมุ่งเน้นก�รบริห�รจัดก�รส�ข�
อย่�งมีประสิทธิภ�พ รวมทั้งมีนโยบ�ยสนับสนุนอื่นๆ ได้แก่ นโยบ�ยก�รคัด
เลือกทำ�เลที่ตั ้งส�ข� นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค� และนโยบ�ยก�รบริห�ร
จัดก�รสินค้� เป็นต้น เพื่อให้ก�รขย�ยตัวของธุรกิจเป็นไปได้อย่�งร�บรื่น
และตอบสนองคว�มพึงพอใจสูงสุดของลูกค้� ดังมีร�ยละเอียดต่อไปนี้
 
• นโยบายการบริหารจัดการธุรกิจ
 บริษัทมีก�รบริห�รธุรกิจในรูปแบบของ Home Model ดังภ�พ

 
 
นโยบ�ยในก�รบริห�รจัดก�รส�ข�ร้�นค้�ปลีกของบริษัท มีหลักก�รสำ�คัญ
คือองค์ประกอบในร้�นค้�จะต้องประกอบกันอย่�งลงตัวและส่งเสริมซ่ึงกัน
และกัน เปรียบเสมือนบ้�นซึ่งต้องมีฐ�นร�ก เส� ค�น และหลังค� เชื่อมต่อ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงจะเกิดคว�มมั่นคงแข็งแรง สวยง�ม และอยู่
อ�ศัยได้อย่�งสบ�ยใจ
 ร้�นค้�ปลีกก็เป็นเฉกเช่นเดียวกัน ทุกๆองค์ประกอบตั้งแต่รูป
แบบก�รตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ ก�รบริห�รจัดก�ร รวมไปถึงก�รข�ย จะต้อง
ผสมผส�นได้สัดส่วนที่ลงตัว จึงจะส�ม�รถสร้�งยอดข�ยและสร้�งคว�มพึง
พอใจต่อลูกค้�ได้
 ทั้งนี้ ส่วนประกอบของ Home Model สื่อถึงคว�มหม�ยและ
คว�มสำ�คัญดังนี้

 หลังคา ได้แก่ ลูกค้� (Customer) ซ่ึงเปรียบเสมือนหลังค�บ้�น 
หรือจุดสูงสุดของก�รข�ยที่ครอบคลุมให้ทุกองค์ประกอบคงอยู่ได้ บริษัทมุ่ง
เน้นก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีกับลูกค้� ศึกษ�รสนิยมและคว�มต้องก�รของ
ลูกค้� นำ�เสนอสินค้�และกิจกรรมก�รส่งเสริมก�รข�ยท่ีเหม�ะกับลูกค้�แต่ละ
ร�ย รวมท้ังปฏิบัติกับลูกค้�เป็นคนสำ�คัญและให้เกียรติ

 คาน ได้แก่ ก�รสร้�งยอดข�ย (Sale Volume)ซึ่งเปรียบเสมือน
ก�รต่อยอดข�ยให้สูงขึ้นเพื่อรองรับหลังค�ซึ่งเป็นฐ�นลูกค้� บริษัทมีก�รตั้ง
เป้�ยอดข�ยทั้งในภ�พรวมและเป้�ร�ยส�ข� โดยมีก�รติดต�มเป้�เป็นระยะ
อย่�งสม่ำ�เสมอเพื่อให้ส�ม�รถปรับกลยุทธ์ได้อย่�งทันท่วงที มีก�รประเมิน
ประสิทธิภ�พในก�รข�ยโดยก�รวัดจำ�นวนคนที่เข้�ร้�น จำ�นวนบิล ยอดข�ย
ต่อบิล และจำ�นวนสม�ชิก เป็นต้น ซึ่งส�ม�รถวัดผลก�รดำ�เนินง�นของ
พนักง�นและวัดผลของกิจกรรมส่งเสริมก�รข�ยด้วย นอกจ�กนี้ บริษัทมี
ก�รฝึกอบรมพนักง�นถึงเทคนิคในก�รสร้�งยอดข�ย เช่น วิธีก�รข�ยในช่วง
ที่ลูกค้�น้อยและลูกค้�ม�ก วิธีดึงดูดลูกค้�ให้เข้�ร้�น เป็นต้น

 เสา 4 ต้น ซึ่งเปรียบเสมือนส่วนที่ค้ำ�ยันและสัมผัสกับลูกค้� 
ก่อให้เกิดยอดข�ย ได้แก่

 ร้�นค้� (Shop)) ก�รตกแต่งร้�นเป็นส่วนหน่ึงของก�รสร้�งบรรย�ก�ศ
ในก�รข�ย ก�รตกแต่งร้�นค้�ปลีก บิวตี้ บุฟเฟต์ และ บิวตี้ คอทเทจ จะมี
แนวท�งเป็นของตนเอง และมีม�ตรฐ�นเป็นไปในแนวเดียวกันทุกร้�น เพ่ือสร้�ง
ให้ลูกค้�เกิดคว�มคุ้นเคย ส�ม�รถเข้�ซ้ือได้ทุกส�ข�
 ผลิตภัณฑ์ (Product) นอกเหนือจ�กคุณภ�พของผลิตภัณฑ์และ
คว�มสวยง�มของบรรจุภัณฑ์แล้ว บริษัทยังให้คว�มสำ�คัญต่อร�ยละเอียด
ในก�รนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ เช่น วิธีก�รเรียงสินค้� ก�รจัดสินค้�โชว์ สินค้�
ตัวอย่�งเพื่อก�รทดลองใช้ (tester) คว�มเป็นระเบียบของป้�ยร�ค� เป็นต้น 
ซึ่งมีส่วนช่วยในก�รดึงดูดคว�มสนใจของลูกค้�ที่เข้�ร้�น
 พลังก�รข�ย (Sale Force) หม�ยถึงประสิทธิภ�พของพนักง�นข�ย 
ซ่ึงบริษัทมีนโยบ�ยก�รอบรมพนักง�นเพ่ือให้มีคว�มรู้เก่ียวกับตัวผลิตภัณฑ์และ
ก�รบริก�รเป็นม�ตรฐ�นเดียวกัน มีก�รจัดจำ�นวนพนักง�นข�ยให้เหม�ะสมกับ
ขน�ดของร้�นค้�และคว�มหน�แน่นของลูกค้�ในพื้นที่ เพื ่อให้ก�รข�ย
มีประสิทธิผลสูงสุด
 เครื่องมือก�รตล�ด (Marketing Tools) หม�ยถึงก�รส่งเสริมก�ร
ข�ยในรูปแบบต่�งๆ ซ่ึงบริษัทจัดให้มีข้ึนอย่�งต่อเน่ืองเพ่ือรักษ�ฐ�นลูกค้�เดิม
และเพิ่มฐ�นลูกค้�ใหม่ บริษัทมีนโยบ�ยจัดสรรกิจกรรมท�งก�รตล�ดในรูป
แบบใหม่เพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�รและไลฟ์สไตล์ของลูกค้�ที่มีอยู่เพื่อให้
ครอบคลุมคว�มต้องก�รของลูกค้�ให้ม�กที่สุด ด้วยก�รกำ�หนดรูปแบบ
กิจกรรมท�งก�รตล�ดสำ�หรับสม�ชิกและลูกค้�ทั่วไปที่มิใช่สม�ชิก เพื่อให้มี
กิจกรรมร่วมกันอย่�งต่อเนื่อง นอกจ�กนี้ บริษัทมีโครงก�รรับประกันคว�ม
พึงพอใจ โดยก�รรับคืนสินค้�ภ�ยใน 14 วัน นับจ�กวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน 
ลูกค้�ส�ม�รถรับเงินคืนหรือขอเปลี่ยนสินค้� ณ ส�ข�ที่ซื้อสินค้� ทั้งนี้ 
นโยบ�ยดังกล่�วเป็นไปเพ่ือให้ลูกค้�เกิดคว�มมั่นใจในคุณภ�พสินค้�ของ
บริษัท โดยที่ผ่�นม�มีลูกค้�จำ�นวนน้อยม�กที่ต้องก�รขอคืนสินค้� 

 ฐานราก ได้แก่ ก�รจัดก�ร (Management) ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วย
รองรับและเสริมให้เส�แข็งแรงและคงอยู่ในสภ�พดี โดยฝ่�ยจัดก�รทำ�
หน้�ท่ีดูแลภ�พรวมขององค์กร ท้ังในด้�นก�รบริห�รสินค้� บุคล�กร ง�นเอกส�ร
ต่�งๆเพ่ือให้ก�รดำ�เนินง�นของร้�นค้�ปลีกเป็นไปอย่�งร�บร่ืนและมีประสิทธิภ�พ 
สูงสุด
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• นโยบายการคัดเลือกทำาเลที่ตั้งสาขา
 ก�รเติบโตของธุรกิจบริษัทข้ึนอยู่กับก�รขย�ยส�ข�ร้�นค้�ปลีก ซ่ึง
ทำ�เลท่ีต้ังของส�ข�ถือเป็นปัจจัยสำ�คัญท่ีจะทำ�ให้ร้�นค้�ปลีกประสบคว�ม
สำ�เร็จ ในปัจจุบันบริษัทมีนโยบ�ยก�รต้ังส�ข�ส่วนใหญ่ในศูนย์ก�รค้� เน่ืองจ�ก
เป็นศูนย์กล�งก�รคมน�คมและมีคว�มสะดวกในก�รบริห�รจัดก�ร บริษัท
ขย�ยส�ข�ในหล�กหล�ยห้�งสรรพสินค้� เช่น เซ็นทรัลพล�ซ่� โรบินสัน 
เดอะมอลล์ เมเจอร์ รวมถึงซุปเปอร์ม�เก็ตขน�ดใหญ่ เช่น โลตัส บ๊ิกซี เป็นต้น 
จ�กก�รท่ีร้�นค้�ของบริษัทได้รับคว�มสนใจและเป็นท่ียอมรับของศูนย์ก�รค้�
ต่�งๆ ทำ�ให้บริษัทได้รับก�รจัดอันดับให้เป็นลูกค้�ร�ยสำ�คัญ (Key account) ส่ง
ผลให้มีข้อได้เปรียบในก�รเลือกทำ�เลที่ตั้ง กล่�วคือเมื่อศูนย์ก�รค้�จะดำ�เนิน
ก�รเปิดส�ข�ใหม่ จะทำ�ก�รส่งแปลนพ้ืนท่ีม�ให้บริษัทคัดเลือกทำ�เลเปิดร้�นค้� 
โดยบริษัทมีข้อพิจ�รณ�ในก�รเลือกพ้ืนท่ีดังน้ี
 พิจ�รณ�ภ�พรวม เช่น ศูนย์ก�รค้�ดังกล่�วอยู่ในจังหวัดใด อยู่
ใกล้แหล่งชุมชนหรือมห�วิทย�ลัยหรือไม่ ร�ยได้ต่อคนของประช�กรในพื้นที่ 
เป็นต้น
 พิจ�รณ�พื้นที่ในห้�ง เช่น อยู่ในจุดที่มีประช�กรเดินผ่�นหน�
แน่นหรือไม่ เช่น อยู่ใกล้กับศูนย์อ�ห�ร โรงภ�พยนตร์ ซุปเปอร์ม�ร์เก็ต 
หรืออยู่ในแนวก�รว�งบันไดเลื่อน เป็นต้น
 หลังจ�กพิจ�รณ�ทำ�เลที่มีคว�มเหม�ะสมในเบื้องต้นแล้ว 
บริษัทจะทำ�ก�รวิเคร�ะห์ยอดข�ยล่วงหน้� โดยเปรียบเทียบกับยอดข�ย
ของส�ข�ในจังหวัดเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และคำ�นวณสัดส่วนค่�เช่�
พื้นที่ต่อยอดข�ย เนื่องจ�กค่�เช่�พื้นที่นับเป็นค่�ใช้จ่�ยคงที่ที่มีนัยสำ�คัญ
ที่สุดในก�รบริห�รจัดก�รร้�นค้� ห�กสัดส่วนที่คำ�นวณได้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้บริษัทจึงจะดำ�เนินก�รเช่�พื้นที่เพื่อเปิดส�ข� อย่�งไรก็ต�ม
บริษัทอ�จพิจ�รณ�เปิดส�ข�ในสถ�นที่ที ่มีอัตร�ค่�เช่�สูง ถ้�เล็งเห็น
ว่�ก�รเปิดส�ข�ในทำ�เลนั้นๆมีส่วนในก�รส่งเสริมภ�พลักษณ์หรือเป็นก�ร
ประช�สัมพันธ์บริษัท เช่น ส�ข�ในสถ�นีรถไฟฟ้� BTS หรือห้�งสรรพ
สินค้�ใจกล�งกรุงเทพมห�นครเป็นต้นทั้งนี้ บริษัทจะทำ�ก�รวิเคร�ะห์ผล
ประกอบก�รของแต่ละส�ข�อย่�งต่อเนื่อง โดยอ�จพิจ�รณ�ปิดส�ข�ที่
ผลประกอบก�รไม่เป็นที่น่�พอใจและไม่ส�ม�รถพัฒน�ยอดข�ยให้เพิ่มขึ้น
ได้  ฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจและตกแต่งภ�ยในของบริษัทได้ว�งแผนเพื่อห�ส�ข�
ทดแทนเพื่อให้ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้อย่�งทั่วถึง

• นโยบายการลงทุนในต่างประเทศ
 สินค้�ของบริษัทได้รับก�รตอบรับท่ีดีจ�กลูกค้�ต่�งประเทศ ดังน้ัน
เพ่ือให้ก�รเปิดตล�ดในต่�งประเทศเป็นไปอย่�งต่อเน่ืองบริษัทได้จัดต้ังหน่วย
ง�นต่�งประเทศเพ่ือรองรับก�รเติบโตในส่วนน้ีเม่ือปี 2558   โดยมีนโยบ�ยก�ร
ขย�ยก�รจำ�หน่�ยสินค้�ไปยังต่�งประเทศ ผ่�นผู้จัดจำ�หน่�ยซ่ึงมีคว�มชำ�น�ญ
ในท้องถ่ิน ในรูปแบบของก�รแต่งต้ังตัวแทนจำ�หน่�ยท่ีมีศักยภ�พในภูมิภ�คน้ันๆ 
เป็นไปในลักษณะก�รข�ยสินค้�ข�ด แล้วอนุญ�ตให้ตัวแทนจำ�หน่�ย มีสิทธิใน
ก�รจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ของบริษัท ภ�ยใต้เครื่องหม�ยก�รค้� ของบริษัท 
และผู้จัดจำ�หน่�ยต้องก่อสร้�งและตกแต่งร้�นต�มรูปแบบท่ีได้รับอนุมัติจ�ก
บริษัท บริษัทจำ�หน่�ยสินค้�ให้แก่ผู้จัดจำ�หน่�ยในร�ค�ข�ยปลีกพร้อมส่วนลด
ต�มอัตร�ท่ีตกลงกัน โดยผู้จัดจำ�หน่�ยส�ม�รถกำ�หนดร�ค�ข�ยสินค้�ได้เอง 
โดยต้องได้รับอนุมัติจ�กบริษัทก่อน ผู้จัดจำ�หน่�ยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่�ใช้จ่�ย
ในก�รขนส่ง ค่�ประกันภัย และดำ�เนินก�ร

• นโยบายการกำาหนดราคา
 ฝ่�ยบริห�รให้คว�มสำ�คัญต่อก�รนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่อย่�ง
ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อกระแสนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอด
เวล� โดยฝ่�ยพัฒน�ผลิตภัณฑ์และจัดซื้อร่วมกับฝ่�ยก�รตล�ดและฝ่�ย
ปฏิบัติก�รข�ยจะทำ�ก�รก�รออกแบบแนวคิดและสูตรของผลิตภัณฑ์ใน
เบื้องต้น ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของตล�ด โดยจะทำ�ก�รกำ�หนด
ช่วงร�ค�ที่เหม�ะสมกับสภ�พตล�ดคู่แข่งขันท�งตรงและท�งอ้อม รวม
ทั้งสอดคล้องช่วงร�ค�ของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม จ�กนั้นจึงประส�นง�น
กับโรงง�นผู้ผลิตในก�รว�งแผนก�รผลิต โดยก�รควบคุมวัตถุดิบและค่�
ใช้จ่�ยในก�รผลิตให้อยู่ในระดับร�ค�ที่ได้ตั้งไว้
 ทั้งนี้ นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�ดังกล่�ว เป็นลักษณะก�รกำ�หนด
ร�ค�ก่อนแล้วจึงว�งแผนก�รผลิตให้สอดคล้องกับร�ค�ที่ตั้งไว้ ซึ่งมีข้อดีคือ
ส�ม�รถควบคุมช่วงร�ค�ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดให้สอดคล้องกันและอยู่ใน
ระดับที่แข่งขันในตล�ดได้ รวมทั้งส�ม�รถควบคุมอัตร�กำ�ไรขั้นต้นให้อยู่ใน
ระดับที่เหม�ะสม
 สำ�หรับนโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทไม่
ได้พัฒน�เองหรือสั่งผลิตเองซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่จำ�หน่�ยอยู่ในร้�น
บิวตี้ ม�ร์เก็ต นั้น ฝ่�ยพัฒน�ผลิตภัณฑ์และจัดซื้อร่วมกับฝ่�ยก�รตล�ดและ
ฝ่�ยปฏิบัติก�รข�ยของแบรนด์ บิวตี้ ม�ร์เกต จะเป็นผู้คัดเลือกสินค้�จ�ก
ซัพพล�ยเออร์ โดยศึกษ�โอก�สท�งก�รตล�ด ศึกษ�เงื่อนไขในก�รจัดซื้อ
ต่�งๆ  เปรียบเทียบร�ค�ข�ยของคู่แข่ง แล้วจึงกำ�หนดร�ค�ที่เหม�ะสมโดย
คำ�นึงถึงอัตร�กำ�ไรขั้นต้นที่ส�ม�รถทำ�ได้เป็นสำ�คัญ

• นโยบายการบริหารจัดการสินค้า
 นอกเหนือจ�กก�รบริห�รจัดก�รส�ข�ให้มีคว�มน่�สนใจและมี
ประสิทธิภ�พแล้ว ปัจจัยสำ�คัญท่ีมีผลกระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทคือ
ก�รบริห�รจัดก�รสินค้� เน่ืองจ�กผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคว�มหล�กหล�ยและ
มีจำ�นวนชิ้นที่ม�ก อีกทั้งมีวันหมดอ�ยุที่แน่นอนโดยที่ส่วนใหญ่จะหมดอ�ยุ
ภ�ยในเวล�โดยเฉลี่ยประม�ณ 2.5 - 5 ปีนับจ�กวันที่ผลิต ดังนั้นบริษัทจึง
ต้องกำ�หนดนโยบ�ยในก�รบริห�รสินค้�คงคลังให้สอดประส�นกันระหว่�ง
คลังใหญ่และคลังหน้�ร้�นส�ข�ทั้งหมด เพื่อลดคว�มเสี่ยงของสินค้�เสื่อม
สภ�พ และคว�มเสี่ยงในก�รข�ยสินค้�หมดอ�ยุต่อลูกค้� ซึ่งอ�จมีผลกระ
ทบในท�งลบต่อภ�พลักษณ์ของบริษัท รวมทั้งคว�มเสี่ยงจ�กสินค้�สูญห�ย 
ซ่ึงอ�จมีผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทได้ โดยนโยบ�ยท่ีสำ�คัญในก�รบริห�ร
สินค้�คงคลังมีดังน้ี

• นโยบายการบริหารคลังสินค้า
 บริษัทมีก�รนำ�โปรแกรมคอมพิวเตอร์ C-Smile ม�ใช้ ในก�ร
บริห�รจัดก�รสินค้�คงเหลือของคลังใหญ และเชื่อมต่อเข้�กับระบบPOS 
(Point of Sales) ซึ่งใช้ ในก�รบริห�รก�รข�ยและสินค้�คงคลังหน้�ร้�น
ส�ข� โดยยอดสรุปสินค้�ของทุกร้�นส�ข�จะถูกเชื ่อมต่อเพื ่ออัพเดท
ข้อมูลกับคลังใหญ่ ทำ�ให้คลังใหญ่ส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอียดสินค้�คง
เหลือของทั้งระบบได้ โดยยอดคงเหลือของสินค้�คงคลังของส�ข�จะได้
รับก�รตรวจนับจริงทุกเดือน 
 ในส่วนของคลังสินค้�สำ�นักง�นใหญ่ บริษัทมีนโยบ�ยในก�รตรวจ
นับสินค้�คงเหลือท้ังในส่วนของวัตถุดิบและสินค้�สำ�เร็จรูปเป็นประจำ�ทุกเดือน 
เพ่ือเป็นก�รทวนสอบคว�มถูกต้องและเท่ียงตรงของปริม�ณสต็อกสินค้�
คงคลัง ส�ม�รถนำ�ข้อมูลสต็อกไปใช้ในก�รบริห�รจัดก�รระบบสินค้�คงคลังได้
อย่�งมีประสิทธิภ�พ และเป็นประโยชน์ต่อก�รว�งแผนก�รส่ังซ้ือสินค้�
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 นำาผลิตภัณฑ์ ให้เข้าถึง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดย
ขยายช่องทางการจัด
จำาหน่ายให้หลากหลาย
ครอบคลุมทั่วประเทศ 
และขยายสู่ระดับภูมิภาค

 สินค้�ที่บริษัทไม่ได้สั่งผลิตเอง แต่เป็นก�รสั่งซื้อสินค้�สำ�เร็จรูป
ม�ข�ย เพื่อประสิทธิภ�พในก�รบริห�รสินค้�คงคลังที่ดี บริษัทจะมีก�ร
พิจ�รณ�สั่งซื้อสินค้�ในปริม�ณที่น้อยที่สุดที่ยังคงรักษ�เงื่อนไขก�รซื้อที่ดี
ได้และใช้วิธีบริห�รอัตร�ก�รหมุนเวียนของสินค้�ให้ได้ประสิทธิภ�พสูงสุด
โดยยังเพียงพอต่อปริม�ณก�รข�ยและไม่ก่อให้เกิดก�รเสียโอก�สท�งก�ร
ข�ยเนื่องจ�กสินค้�ข�ด
 ทั้งนี้ บริษัทใช้นโยบ�ยก�รบริห�รคลังสินค้�แบบเข้�ก่อนออก
ก่อน (First in – First out) โดยให้คว�มสำ�คัญกับก�รออกแบบจัดเรียง
สินค้�หน้�ร้�นให้สอดคล้องกับนโยบ�ย ก�รวิเคร�ะห์จัดกลุ่มสินค้� ABC  
ก�รบริห�ร Inventory Day และก�รบริห�ร Aging ของสินค้�  ทำ�ให้สินค้�
มีก�รหมุนเวียนต�มที่ควร และนอกจ�กนี้คลังใหญ่จะเป็นผู้ตรวจสอบอ�ยุ
คงเหลือของสินค้�ทุกชิ้นอย่�งสม่ำ�เสมอและมีนโยบ�ยในก�รจัดก�ร
สินค้�โดยแบ่งแยกต�มอ�ยุคงเหลือของสินค้� ดังนี้
 - กรณีที่สินค้�มีอ�ยุคงเหลือ 15 เดือน จะได้รับก�รจัดเข้�กลุ่ม
สินค้�เฝ้�ระวัง โดยบริษัทจะทำ�ก�รคำ�นวณระยะเวล�ในก�รข�ยหมด
(Covered day) ซึ่งดูจ�กจำ�นวนสินค้�ที่เหลือ ต่อ อัตร�ก�รข�ยสินค้� ซึ่ง
ห�กคำ�นวณแล้วมีคว�มเสี่ยงที่จะข�ยไม่หมด บริษัทจะส่งแจ้งพนักง�นหน้�
ร้�นทำ�ก�รกระตุ้นยอดข�ยของสินค้�ตัวน้ัน โดยฝ่�ยพัฒน�ผลิตภัณฑ์และจัดซื้อ 
พร้อมทั้งฝ่�ยปฏิบัติก�รข�ยจะติดต�มปริม�ณคงเหลือของสินค้�ในกลุ่มน้ี
เพื่อว�งแผนก�รจัดก�รและก�รสั่งซื้อต่อไป
 - กรณีที่สินค้�มีอ�ยุคงเหลือประม�ณ 8 - 12 เดือน ฝ่�ยสินค้�
คงคลังจะแจ้งฝ่�ยพัฒน�ผลิตภัณฑ์และจัดซื้อ ฝ่�ยปฏิบัติก�รข�ย และฝ่�ย
ก�รตล�ดเพื่อประส�นง�นในก�รจัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดข�ยด้วยม�ตรก�ร
ต�่งๆต�มลำ�ดับ เพ่ือให้ส�ม�รถระบ�ยสินค้�ได้รวดเร็วและมิให้มีสินค้�คงค้�ง
 - กรณีที่สินค้�มีอ�ยุคงเหลืออยู่ในช่วง 5 - 7 เดือน ก�รมีก�รจัด
โปรโมชั่นในระดับที่ม�กขึ้น เช่น ก�รจัด Clearance Sales เพื่อกระตุ้นก�ร
หมุนของสินค้�
 - กรณีสินค้�มีอ�ยุคงเหลือน้อยกว่� 4 เดือน จะไม่มีก�รส่งจ�ก
คลังใหญ่ไปจำ�หน่�ยท่ีหน้�ร้�นส�ข�โดยเด็ดข�ด ซ่ึง ท่ีผ่�นม�ไม่เคยเกิดกรณทีี่
สินค้�คงค้�งอยู่ในคลังจนมีอ�ยุคงเหลือน้อยกว่� 4 เดือนม�ก่อน
 สำ�หรับสินค้�ที่เป็นก�รรับฝ�กข�ย (Consignment)  บริษัทได้ทำ�
ข้อตกลงกับท�งผู้ฝ�กข�ย  ในก�รสับเปลี่ยนหรือคืนสินค้�ได้  ในกรณีที่พบ
สินค้�ชำ�รุดหรือใกล้หมดอ�ยุ หรือ สินค้�ที่มียอดข�ยไม่ได้ต�มเป้�ที่ค�ด
ก�รณ์ไว้
 ทั้งนี้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ C-Smile และ POS นอกเหนือจ�ก
ใช้ในก�รบริห�รสินค้�คงคลังแล้ว ยังมีส่วนสำ�คัญในก�รจัดเก็บข้อมูลของ
ลูกค้�และข้อมูลก�รข�ยสินค้� โดย ระบบจะมีก�รบันทึกข้อมูลท่ัวไปของลูกค้� 
วันที่ซื้อ รวมทั้งข้อมูลสินค้�ที่ซื้อทั้งหมด ซึ่งเป็นประโยชน์ในก�รบริห�ร
ลูกค้�สัมพันธ์ หรือ CRM (Customer Relationship Management)

• นโยบายการตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
 บริษัทมีนโยบ�ยในก�รต้ังค่�เผื่อสินค้�เส่ือมสภ�พโดยพิจ�รณ�
จ�กอ�ยุของสินค้� โดยแบ่งประเภทสินค้�ออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ 
สินค้�สำ�เร็จรูปและบรรจุภัณฑ์ ในส่วนของสินค้�สำ�เร็จรูป จะมีก�รแบ่งย่อย
ออกเป็นหล�ยชนิด เช่น เครื่องสำ�อ�ง ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวหน้� ผลิตภัณฑ์
บำ�รุงผิวก�ย ผลิตภัณฑ์สำ�หรับเส้นผม กิ๊ฟเซ็ท เป็นต้น ซึ่งจะมีก�รกำ�หนด
นโยบ�ยก�รตั้งสำ�รองแตกต่�งกันเนื่องจ�กแต่ละประเภทมีอ�ยุที่แตกต่�ง
กัน โดยจะมีก�รตั้งสำ�รองสูงสุดที่ร้อยละ 100 เมื่อสินค้�มีอ�ยุม�กกว่� 3ปี 
แต่อย่�งไรก็ต�ม ณ 31 ธันว�คม 2561 และ 2560  มีสินค้�สำ�เร็จรูปที่มีอ�ยุ
เกินกว่� 1 ปีจำ�นวน 24.79 และ  24.41  ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ (ไม่รวมคลัง

สินค้�ชำ�รุด) และ ปี 2561 มีสินค้�สำ�เร็จรูปที่มีอ�ยุเกินกว่� 2 ปี จำ�นวน 
3.56 ล้�นบ�ท สำ�หรับบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีอ�ยุก�รเก็บย�วกว่�สินค้�สำ�เร็จรูป ณ 
31ธันว�คม 2561 และ 2560 มีบรรจุภัณฑ์ที่มีอ�ยุอยู่เกินกว่� 2 ปีจำ�นวน 
8.78 ล้�นบ�ท และ 7.43  ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ ซึ่งถือว่�เป็นก�รเพิ่มขึ้นต�ม
สัดส่วนปกติ ต�มจำ�นวนส�ข�ที่เพิ่มขึ้น และช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยที่หล�ก
หล�ยที่เพิ่มขึ้น
 ท้ังน้ี นโยบ�ยสำ�หรับสินค้�ท่ีชำ�รุดเสียห�ย หมดอ�ยุ หรือบรรจุภัณฑ์ท่ี
เลิกผลิตแล้วและไม่ส�ม�รถนำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้ บริษัทจะทำ�ก�รแยกไว้เป็นคลังสินค้�
ชำ�รุดซ่ึงจะทำ�ก�รต้ังสำ�รองสินค้�เส่ือมสภ�พร้อยละ 100 และถูกแยกไว้ต่�งห�กเพ่ือ
รอทำ�ล�ยต�มหลักเกณฑ์ของกรมสรรพ�กร อย่�งไรก็ต�มที่ผ่�นม�ยังไม่
เคยมีกรณีก�รโอนย้�ยสินค้�ไปยังคลังสินค้�ชำ�รุดเน่ืองจ�กสินค้�หมดอ�ยุ

• นโยบายการป้องกันการสูญหายของสินค้า
 แม้ว่�บริษัทจะมีก�รตรวจนับสินค้�คงเหลือหน้�ร้�นส�ข�
อย่�งสม่ำ�เสมอทุกเดือน แต่เนื่องจ�กลักษณะเฉพ�ะของสินค้�ที่เป็นชิ้น
ขน�ดเล็กจำ�นวนม�ก จึงมีคว�มเสี่ยงที่จะเกิดก�รสูญห�ยได้ง่�ย ดังนั้น
บริษัทจึงมีนโยบ�ยก�รกำ�หนดงบประม�ณร�ยเดือนจำ�นวนหนึ่งเพื่อเป็น
ค่�ตอบแทนในก�รดูแลสินค้�ให้กับพนักง�นข�ยหน้�ร้�นทุกส�ข� โดย
ห�กส�ข�ใดไม่มีสินค้�สูญห�ย พนักง�นข�ยของส�ข�ดังกล่�วจะได้รับค่�
ตอบแทนดังกล่�วเต็มจำ�นวนทุกเดือน แต่ในกรณีที่ส�ข�ใดมีสินค้�สูญห�ย 
บริษัทมีนโยบ�ยในก�รดำ�เนินก�รให้พนักง�นชดใช้สินค้�สูญห�ยในระดับ
ที่เหม�ะสมโดยมุ่งเน้นให้พนักง�นปฏิบัติหน้�ที่รับผิดชอบเป็นทีม โดยที่
ผ่�นม�สินค้�ของบริษัทมีก�รสูญห�ยน้อยม�กหรือคิดเป็นสัดส่วนโดย
เฉลี่ยน้อยกว่�ร้อยละ 0.1 ของยอดข�ยโดยรวม
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน
   1. ช่องทางการจัดจำาหน่าย
ช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยของบริษัทส�ม�รถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่องท�งหลัก ดังต่อไปน้ี

 (1) ช่องทางค้าปลีก (Retail shop)
 ช่องท�งก�รจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ช่องท�งหลักของบริษัทคือก�รจำ�หน่�ยผ่�นส�ข�ในลักษณะของร้�นค้�ปลีก (Retail shop) ซึ่งเป็นก�ร
จำ�หน่�ยที่เน้นถึงผู้บริโภคโดยตรงผ่�นส�ข�ของบริษัทเอง บริษัทมีสัดส่วนก�รจัดจำ�หน่�ยผ่�นส�ข�โดยเฉลี่ยสำ�หรับปี 2561 และปี 2560 ต่อร�ยได้จ�ก
ก�รข�ยโดยรวมร้อยละ 64.88 และ 68.69 ต�มลำ�ดับ

 (1.1) จำาหน่ายผ่านสาขาของบริษัท
 ช่องท�งก�รจำ�หน่�ยหลัก ภ�ยใต้แนวคิดร้�น บิวต้ีบุฟเฟต์, บิวต้ีคอทเทจ และบิวต้ีม�ร์เก็ต ซ่ึงกระจ�ยอยู่ท่ัวประเทศ และได้ขย�ยตัวอย่�งต่อเน่ืองโดย
มีจำ�นวนส�ข� ณ ส้ินปี 2561 และ 2560 ดังปร�กฏในภ�พด้�นล่�ง

จำ�นวนส�ข�แบ่งต�มภูมิภ�ค

จำ�นวนส�ข�แบ่งต�มศูนย์สรรพสินค้�
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 (2) ช่องทางที่ ไม่ใช่ค้าปลีก (Nonretail shop)
 ช่องท�งที่ไม่ใช่ช่องท�งค้�ปลีก จะเป็นช่องท�งที่ช่วยในก�รกระจ�ยผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อให้คลอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทยและรวม

ถึงภูมิภ�คต่�ง ๆ ในโลกไม่ว่�จะเป็นจีน, เวียดน�ม, พม่�, ล�ว, กัมพูช�, ฟิลิปปินส์, อินโดนิเซีย, ฮ่องกง, ไต้หวัน, เอเชียตะวันออกกล�ง และในภูมิภ�คอื่นๆ 

ในอน�คต โดยจะเป็นลักษณะก�รข�ยผ่�นตัวแทนต่�ง ๆ ไม่ว่�จะเป็นแฟรนไชส์, ก�รจำ�หน่�ยผ่�นตัวแทนในต่�งประเทศ, โมเดิร์นเทรด, อีคอมเมิร์ซ รวมถึง

ช่องท�งอื่น ๆ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภ�พของก�รจำ�หน่�ยบริษัทมีสัดส่วนก�รจัดจำ�หน่�ยช่องท�งที่ไม่ใช่ค้�ปลีกโดยเฉลี่ยสำ�หรับปี 2561 และปี 2560 ต่อร�ยได้

จ�กก�รข�ยโดยรวมร้อยละ 35.12 และ 31.31 ต�มลำ�ดับ ผ่�นแฟรนไชส์โดยเฉลี่ยสำ�หรับปี 2561และปี 2560 ประม�ณร้อยละ 0.33 และ 0.65 ของร�ยได้

จ�กก�รข�ยโดยรวม ต�มลำ�ดับ

 (2.1) แฟรนไชส์
 ในอดีตที่ผ่�นม� บริษัทมีนโยบ�ยก�รขย�ยส�ข�ร้�นค้�ปลีก บิวตี้ บุฟเฟต์ โดยก�รเปิดให้ผู้ที่สนใจขอแฟรนไชส์เพื่อไปดำ�เนินก�รด้วยตนเองบ้�ง 

แต่ในปัจจุบัน บริษัทมีนโยบ�ยก�รขย�ยส�ข�ภ�ยในประเทศด้วยตนเอง และขณะนี้ไม่มีนโยบ�ยเปิด ให้แฟรนไชส์ในประเทศอีกต่อไป โดยมีแฟรนไชส์ที่ยัง

เปิดดำ�เนินก�รอยู่ทั้งหมดเป็นจำ�นวน 2 ส�ข�  อย่�งไรก็ต�มบริษัทยังคงให้สิทธิในก�รจัดจำ�หน่�ยต่อเนื่องสำ�หรับผู้ที่เคยดำ�เนินก�รแฟรนไชส์กับบริษัทม�ใน

อดีต โดยมีก�รจัดทำ�สัญญ�แฟรนไชส์เป็นล�ยลักษณ์อักษรเพื่อคว�มชัดเจนในก�รบริห�รจัดก�ร ทั้งนี้ บริษัทมีสัดส่วนก�รจัดจำ�หน่�ย

 (2.2) การจัดจำาหน่ายในตลาดต่างประเทศ
 บริษัทมีก�รจัดจำ�หน่�ยสินค้�ในตล�ดต่�งประเทศ บริษัทมีนโยบ�ยสรรห�ตัวแทนจำ�หน่�ยที่มีคว�มเชี่ยวช�ญในท้องถิ่นเพื่อจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์

ของบริษัท เนื่องจ�กบริษัทยังข�ดคว�มชำ�น�ญในพื้นที่ รวมทั้งขั้นตอนและกฎเกณฑ์ก�รจัดตั้งส�ข�ในต่�งประเทศ ในปี 2555 บริษัทได้เริ่มมีก�รจัดจำ�หน่�ย

ผ่�นตัวแทนในประเทศกัมพูช�เป็นแห่งแรก ในรูปแบบของร้�นค้�ปลีก บิวตี้บุฟเฟต์ ซึ่งบริษัทมีก�รควบคุมรูปแบบก�รตกแต่งและคุณภ�พในก�รบริก�รของ

ร้�นค้�ให้เป็นไปในม�ตรฐ�นเดียวกับส�ข�ในประเทศไทยสำ�หรับปี 2561  บริษัทมีจำ�นวนส�ข�ที่ขย�ยผ่�นตัวแทนจำ�หน่�ยจำ�นวนทั้งสิ้น 10 ส�ข�โดยประเทศ

เวียดน�มมีบิวตี้บุฟเฟต์ จำ�นวน 6 ส�ข� และประเทศฟิลิปปินส์มีบิวตี้บุฟเฟต์จำ�นวน 4 ส�ข� โดยปี 2561 และ 2560 มียอดข�ยต่�งประเทศรวมคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 20.22 และ 17.70 ของร�ยได้จ�กก�รข�ยรวม ต�มลำ�ดับ  นอกจ�กนี้บริษัทยังได้มีก�รตั้งตัวแทนจำ�หน่�ยเพิ่มในภูมิภ�คอ�เซียนที่ประเทศ

อินโดนีเซีย ที่เป็นลักษณะ Shop in Shop โดยมีจำ�นวนส�ข�ในปี 2561 ทั้งหมด 21 ส�ข�และมีก�รตั้งตัวแทนจำ�หน่�ยในประเทศฮ่องกงและไต้หวัน โดยมี

จำ�นวนส�ข�ในปี 2561 โดยในประเทศฮ่องกงมีจำ�นวน 95 ส�ข� และในประเทศไต้หวันมีจำ�นวน 12 ส�ข�และได้มีก�รจำ�หน่�ยผ่�นเค�ร์เตอร์แบรนด์เครื่อง

สำ�อ�งผ่�นตัวแทนจำ�หน่�ยในประเทศพม่� 8 จุดจำ�หน่�ย, ล�ว 5 จุด จำ�หน่�ย และม�เลเซีย 3 จุดจำ�หน่�ย

 (2.3) โมเดิร์นเทรด (Modern Trade)
 ร้�นค้�ปลีกขน�ดใหญ่ หรือ Modern Trade เป็นช่องท�งที่บริษัทเริ่มทำ�ก�รจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ เมด อิน เนเจอร์ ในช่วงกล�งปี 2555 โดยมุ่ง

เน้นก�รว�งจำ�หน่�ยในซุปเปอร์ม�ร์เก็ตขน�ดใหญ่ เช่น บิ๊กซี โลตัส วิลล่�ม�ร์เก็ต ท๊อปส์ ฟู๊ดแลนด์ กัวเม่ร์ม�เก็ต (เดอะมอลล์) โกลเด้นเพลส ฟูจิซุปเปอร์ม�

เก็ต 7-catalog Boots เป็นต้น โดยก�รว�งตำ�แหน่งสินค้�เป็น Premium mass กล่�วคือ เป็นสินค้�คุณภ�พสูงที่เหม�ะกับกลุ่มเป้�หม�ยวงกว้�ง ในระดับ

ร�ค�ที่แข่งขันได้ในปี 2561 บริษัทได้มีช่องท�งก�รข�ยที่เป็นคอนซูเมอร์โปรดักด์ โดย ณ สิ้นปี 2561 มีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

  (2.3.1) ช่องทางโมเดิร์นเทรด
  โดย ณ ส้ินปี 2561  มีผลิตภัณฑ์ของบริษัท ว�งจำ�หน่�ยในโมเดิร์นเทรด, และซุปเปอร์ม�ร์เก็ตช้ันนำ�รวม 38 แห่ง จำ�นวน 1,003 จุด

จำ�หน่�ย เช่น Boots จำ�นวน 280 ส�ข�, บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�นวน 157 ส�ข�, เทสโก้ โลตัส จำ�นวน 172 ส�ข�, ท๊อป ซุปเปอร์ม�ร์เก็ต จำ�นวน 193 ส�ข� และคิง 

พ�วเวอร์ จำ�นวน 22 ส�ข� โดย ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2561 คิง พ�วเวอร์จำ�หน่�ยสินค้� บิวต้ี บุฟเฟ่ต์ และบิวต้ี คอลเทจ จำ�นวน 56 SKUs และ 25 SKUs ต�มลำ�ดับ

  (2.3.2) ช่องทาง Traditional Trade 
  บริษัทได้เซ็นสัญญ�ในก�รซื้อข�ยสินค้�เพื่อจัดจำ�หน่�ยกับ บริษัท ซีพี คอนซูเมอร์ โปรดักส์ โดยผลิตภัณฑ์ได้รับก�รตอบรับจ�กลูกค้�

เป็นอย่�งดี โดย ณ สิ้นปี 2561 มีจุดจำ�หน่�ย 448 ร้�นค้� โดยส่งสินค้�ทั้งหมด 28 SKUs

  (2.3.3) ช่องทางคอนวีเนียนสโตร์ และแค็ตตาล็อก
  มีจำ�นวน 2 แห่ง  คือ Friday Catalog และ 24Shoppingจำ�หน่�ยผ่�นบริษัท ทเวนต้ีโฟร์ ช้อปป้ิง จำ�กัด ในรูปแบบของ Catalog On Shelf 

ในร้�น 7-11 จำ�นวนท้ังส้ิน 650 ส�ข�  15 SKUs   ซ่ึงก็ได้รับก�รตอบรับอย่�งดีม�กในกลุ่มลูกค้�ท้ังไทยและต่�งประเทศและยังขย�ยไปยังร้�นค้� Chinese Premium 

ร่วมกับ 7-11 อีก 2 ส�ข�ในปี 2561 คือท่ี Lido (สย�ม) และ Gaysorn Plaza

  โดยในปี 2561 และ 2560  บริษัทมียอดข�ยผ่�นชองท�งโมเดิร์นเทรดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.73 และ 12.31 ของร�ยได้จ�กก�ร

ข�ยรวม ต�มลำ�ดับ

 (3) อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce)
 บริษัทมีก�รจำ�หน่�ยผ่�นช่องท�ง E-commerce ออกม� เพ่ือตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้�ท่ีเร่ิมเป็นช่องท�งก�รจำ�หน่�ยท่ีมีปริม�ณคว�มต้องก�ร

เพิ่มขึ้นเพร�ะช่วยเพิ่มคว�มสะดวกสบ�ยให้กับลูกค้�ที่ส�ม�รถสั่งซื้อสินค้�ที่ไหนก็ได้ สั่งซื้อสินค้�เวล�ไหนก็ได้ โดยช่องท�งหลักของท�ง E-commerce คือ 

Beauty Plaza (www.beautyplazaonline.com) และในรูปแบบของ S-Commerce ได้แก่ Facebook, Instagram, Line@ และ WeChat ซ่ึงจะมีสินค้�หล�กหล�ย

ท่ีจัดจำ�หน่�ยบนเวปไซด์ โดยมีท้ังสินค้�ของ บิวต้ี บุฟเฟต์ บิวต้ี คอทเทจ และบิวต้ี ม�ร์เก็ต ท่ีจำ�หน่�ยต�มส�ข� โดยลูกค้�ส�ม�รถเลือกซ้ือได้ท้ังหมด นอกจ�กน้ีเวปไซด์

ภ�ยนอก Third party ที่เป็นที่นิยมทั้งสิ้น 13 แห่ง เพื่อเป็นช่องท�งจำ�หน่�ยที่เพิ่มคว�มสะดวกให้ลูกค้�อีกช่องท�ง โดยแบ่งเป็น E-commerce ภ�ยใน

ประเทศ 11 แห่ง คือ Lazada, Shopee,  Konvy, Shopat24, Craze, We love Shopping, Beauticool, Abc Point, Buzzebees, Orami, Krungsri First Choice 

และ E-commerce ภ�ยนอกประเทศ 2 แห่ง คือ Ailbaba และ Amazon เพ่ือเพ่ิมช่องท�งในก�รจำ�หน่�ยให้คลอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้�

 โดยในปี 2561 และ 2560 บริษัทมียอดข�ยผ่�นช่องท�งอีคอมเมิร์ซคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.27 และ0.18 ของร�ยได้จ�กก�รข�ยรวม ต�มลำ�ดับ
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 (4) จำาหน่ายผ่านช่องทางอื่นๆ
 จำ�หน่�ยผ่�นช่องท�งอื่นๆ เช่น ก�รข�ยสินค้�ให้แก่พนักง�นของบริษัทในร�ค�สวัสดิก�ร รวมถึงก�รข�ย Beauty Open House ซึ่งจะนำ�สินค้�

ของบริษัทม�ลดร�ค�เป็นพิเศษในช่วงเทศก�ล เช่น ช่วงสิ้นปี เป็นต้น โดยในปี 2561 และ 2560 บริษัทมียอดข�ยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.23และ 0.28 ของ

ร�ยได้จ�กก�รข�ยรวม ต�มลำ�ดับ

กลยุทธ์ทางการตลาด
 บริษัทว�งแนวคิดกลยุทธ์ท�งก�รตล�ดโดยเน้นด้�นพฤติกรรมก�รซื้อของลูกค้� ณ ปัจจุบัน เป็นหลัก เนื่องจ�กในยุคปัจจุบัน พฤติกรรมของผู้

บริโภคนิยมเสพสื่อออนไลน์และรักคว�มสะดวกสบ�ยม�กขึ้น  คว�มนิยมในก�รซื้อสินค้�ผ่�นท�งออนไลน์ม�กขึ้นรวมถึง ภ�วก�รณ์แข่งขันของตล�ดเครื่อง

สำ�อ�งในโลกออนไลน์สูงข้ึน ผู้ผลิตสร้�งแบรนด์เพ่ือข�ยสินค้�ออนไลน์โดยตรง รวมถึงจำ�นวนกระแสเม่ค้�ออนไลน์เกิดข้ึนม�กม�ย บริษัทฯจึงมุ่งเน้นกลยุทธ์ุ 

O2O เพื่อให้เข้�ถึงกลุ่มเป้�หม�ยให้ม�กที่สุด เพื่อดึงกลุ่มเป้�หม�ยจ�กออนไลน์ไปยังส�ข�หน้�ร้�นทั้งก�รประช�สัมพันธ์และก�รทำ�โปรโมชั่นผ่�นท�ง

ออนไลน์และดึงลูกค้�จ�กหน้�ร้�นซื้อสินค้�ผ่�นท�งออนไลน์เช่นกัน

 • กลยุทธ์การสร้างแบรนด์
 ในปัจจุบันบริษัทประสบคว�มสำ�เร็จในก�รสร้�งแนวคิดหรือแบรนด์ของ บิวตี้ บุฟเฟต์, บิวตี้ คอทเทจ และบิวตี้ ม�ร์เก็ต ให้เป็นที่รู้จักและจดจำ�

ของผู้บริโภคกลุ่มเป้�หม�ย และมีร�ยได้หลักจ�กก�รจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ผ่�นส�ข�ของร้�นค้�ปลีกดังกล่�ว รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้แนวคิด เมด อิน 

เนเจอร์จำ�นวนทั้งหมด 10 SKUs เพื่อนำ�เสนอสินค้�ต่อผู้บริโภคในวงกว้�งม�กขึ้นโดยผ่�นช่องท�งโมเดิร์นเทรด  ร้�นคอนวีเนียนสโตร์และแค็ตต�ล็อก อ�ทิ  

เซเว่นอีเลฟเว่น ,เซเว่นแคตต�ล็อก, ฟร�ยเดย์แคตต�ล็อกและ เทรดดิชั่นนอล เทรดโดยกลยุทธ์ในก�รสร้�งแบรนด์ของบริษัท มีแนวคิดดังนี้

  • การสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว
  ปัจจัยหลักท่ีบริษัทมุ่งเน้นในก�รสร้�งให้แบรนด์เป็นท่ีจดจำ�ของผู้บริโภค คือก�รสร้�งเอกลักษณ์เฉพ�ะตัวให้กับแบรนด์ (Brand identity) 

เช่น บิวต้ี บุฟเฟต์ มีเอกลักษณ์ของคว�มหล�กหล�ยสไตล์อ�ห�รบุฟเฟต์ หรือ บิวต้ี คอทเทจ มีเอกลักษณ์ของคว�มเรียบหรูมีระดับ หรือ บิวต้ีม�ร์เก็ต มีเอกลักษณ์

ของคว�มเป็น ซุปเปอร์ ม�ร์เก็ตแห่งคว�มง�ม เป็นร้�นเคร่ืองสำ�อ�งเฉพ�ะอย่�ง (Beauty specialty store)   หรือ เมด อิน เนเจอร์ มีเอกลักษณ์ท่ีส่ือถึงธรรมช�ติ 

ซ่ึงบริษัทได้ทำ�ก�รออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ รวมท้ังก�รตกแต่งหน้�ร้�นให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยเอกลักษณ์ดังกล่�วจะเป็น

ปัจจัยสำ�คัญในก�รกำ�หนดกลุ่มเป้�หม�ย ระดับร�ค� และวิธีก�รทำ�ก�รตล�ดสำ�หรับแบรนด์ดังกล่�ว ท้ังน้ี บริษัทมีนโยบ�ยในก�รพัฒน�แนวคิดหรือแบรนด์ใหม่ๆ

ท่ีมีแนวคิดแตกต่�งจ�กเดิม เพ่ือจับตล�ดลูกค้�เป้�หม�ยท่ีไม่ทับซ้อนกับกลุ่มลูกค้�เดิม ซ่ึงจะเป็นก�รกระจ�ยคว�มเส่ียงในก�รพ่ึงพิงแบรนด์ใดแบรนด์หน่ึงและ

ค�ดว่�จะส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่�งมีเสถียรภ�พม�กย่ิงข้ึนในอน�คต

  • การสร้างความแตกต่างในการให้บริการ
  บิวตี้ บุฟเฟต์ ,บิวตี้ คอทเทจ และบิวตี้ ม�ร์เก็ต มิได้มุ่งเน้นเฉพ�ะก�รจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์แต่เพียงอย่�งเดียว แต่จะมีก�รนำ�เสนอ

แนวคิดด้�นคว�มง�มครบวงจรควบคู่ไปด้วย ซ่ึงลูกค้�ท่ีเข้�ม�ในร้�นจะได้รับก�รให้บริก�รท่ีเป็นกันเอง พนักง�นท่ีผ่�นก�รอบรมต�มม�ตรฐ�นของบริษัทส�ม�รถ

แนะนำ�วิธีก�รแต่งหน้�ให้เหม�ะสมกับลักษณะเฉพ�ะของลูกค้�แต่ละร�ย รวมทั้งแนะนำ�ผลิตภัณฑ์ที่เหม�ะกับสภ�พผิว โดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้�เกิด

คว�มสบ�ยใจที่จะเลือกซื้อสินค้� เกิดคว�มเชื่อมั่นและเข้�ถึงสินค้�ของบริษัทได้ม�กขึ้น ซึ่งลักษณะก�รบริก�รที่ผู้บริโภคได้รับจะแตกต่�งกันกับก�รให้บริก�ร

ในร้�นค้�ปลีกเครื่องสำ�อ�งที่มีระดับร�ค�ใกล้เคียงกัน

  • การสร้างแบรนด์เพื่อจับตลาดในช่องทางการจัดจำาหน่ายอื่นๆ
  ก�รสร้�งแบรนด์ใหม่เพื่อสร้�งตล�ดในช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยช่องท�งใหม่ เป็นกลยุทธ์ท�งก�รตล�ดอีกรูปแบบหนึ่งของบริษัท

โดยในปี 2555 บริษัทได้เริ่มพัฒน�ผลิตภัณฑ์แบรนด์เมด อิน เนเจอร์ จนปัจจุบันมีจำ�นวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 12 SKUs เพื่อจำ�หน่�ยในโมเดิร์นเทรด ,ร้�นคอน

วีเนียนสโตร์, แค็ตต�ล็อก อ�ทิ  เซเว่นอีเลฟเว่น, เซเว่นแคตต�ล็อก, ฟร�ยเดย์แคตต�ล็อกและ เทรดดิชั่นนอล เทรดเพื่อเพิ่มฐ�นลูกค้� โดยในอน�คตบริษัท

มีนโยบ�ยก�รสร้�งแบรนด์เพื่อจัดจำ�หน่�ยสินค้�ที่เกี่ยวกับคว�มง�มเพิ่มขึ้นเพื่อเข้�จับตล�ดในช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยอื่นๆอย่�งต่อเนื่อง

 • กลยุทธ์การรักษาฐานลูกค้า
 นอกเหนือจ�กก�รพัฒน�แนวคิดหรือแบรนด์ใหม่เพ่ือเจ�ะตล�ดกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยในระดับต่�งๆแล้ว ก�รรักษ�ฐ�นลูกค้�เดิม หรือสร้�งก�รซ้ือซ้ำ�

ต่อเน่ือง ถือเป็นปัจจัยสำ�คัญย่ิงในก�รดำ�รงอยู่ของธุรกิจและก�รสร้�งเสถียรภ�พของร�ยได้ ดังน้ันบริษัทจึงให้คว�มสำ�คัญกับกลยุทธ์ในก�รรักษ�ฐ�นลูกค้� ดังน้ี

  • การเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสินค้า
  บริษัทมีนโยบ�ยในก�รขย�ยส�ข�อย่�งต่อเนื่อง โดยเริ่มจ�กก�รเปิดส�ข�ในกรุงเทพมห�นครและปริมณฑลเพื่อให้เป็นที่รู้จักของ

ผู้บริโภค และกระจ�ยออกสู่ภูมิภ�คต่�งๆ โดยปัจจุบัน บิวตี้ บุฟเฟต์ มีส�ข�กระจ�ยอยู่ทั่วทุกภ�คของประเทศ  ส่วนบิวตี้คอทเทจ ได้ขย�ยตัวสู่หัวเมือง

ใหญ่ในภูมิภ�คต่�งๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้�ส�ม�รถเข้�ถึงสินค้�และซื้อซ้ำ�ได้โดยสะดวก รวมทั้งเกิดก�รจดจำ�ภ�พลักษณ์ของสินค้�ได้ ส่วนบิวตี้ม�ร์เก็ต 

ว�งแผนก�รขย�ยตัวในกรุงเทพปริมณฑลและต�มหัวเมืองใหญ่ ผลิตภัณฑ์แบรนด์เมด อิน เนเจอร์ เพื่อจำ�หน่�ยในโมเดิร์นเทรด ,ร้�นคอนวีเนียนสโตร์, 

แค็ตต�ล็อก อ�ทิ  เซเว่นอีเลฟเว่น, เซเว่นแคตต�ล็อก, ฟร�ยเดย์แคตต�ล็อกและ เทรดดิชั่นนอล นอกจ�กนี้ บริษัทยังมีก�รจัดจำ�หน่�ยผ่�นระบบ

พ�ณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ (E-commerce) และ ก�รข�ยสินค้�ผ่�นท�งช่องท�งโซเชียล มีเดีย (S-Commerce) สำ�หรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเพื่อเพิ่ม

คว�มสะดวกให้กับลูกค้� รวมทั้งเพิ่มช่องท�งในก�รเข้�ถึงสินค้�

  • รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่อย่างต่อเนื่อง
  คุณภ�พของสินค้�เป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รสร้�งอัตร�ก�รซื้อซ้ำ�ของลูกค้� ห�กสินค้�มีคุณภ�พที่ดีและร�ค�ที่เหม�ะสม ผู้บริโภคจะ

เกิดคว�มพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์ของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งเน้นก�รพัฒน�และรักษ�คุณภ�พของผลิตภัณฑ์ที่เหม�ะสมกับสภ�พผิวและสีผิว

ของคนไทย โดยมีก�รทดสอบผลิตภัณฑ์ที่สั่งผลิตทุกครั้งเพื่อให้มั่นใจถึงระดับคุณภ�พและคว�มเหม�ะสมต่อผู้ ใช้ที่กำ�หนดไว้
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นอกจ�กน้ีบริษัทให้คว�มสำ�คัญต่อก�รออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่�งต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองต่อกระแสนิยมของผู้บริโภค เน่ืองจ�กตล�ดเคร่ืองสำ�อ�งมีก�รเปล่ียนแปลงรูป

แบบคว�มนิยมอยู่ตลอดเวล� ประกอบกับมีเคร่ืองสำ�อ�งแบรนด์ใหม่ๆจ�กต่�งประเทศ โดยเฉพ�ะจ�กเก�หลี และญ่ีปุ่น ท่ีเข้�ม�จับตล�ดในกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยท่ีใกล้

เคียงกับของบริษัท ดังน้ันบริษัทจึงมีกลยุทธ์ในพัฒน�ผลิตภัณฑ์โดยก�รสำ�รวจคว�มนิยมท้ังตล�ดในประเทศไทยและตล�ดต่�งประเทศอย่�งต่อเน่ือง เพ่ือนำ�ม�พัฒน�

รูปแบบให้ทันต่อกระแสนิยมของผู้บริโภค โดยบริษัทมีนโยบ�ยเปิดกว้�งสำ�หรับก�รสรรห�ผู้ผลิต ท้ังผู้ผลิตในประเทศซ่ึงเป็นบริษัทของไทยท่ีมีศักยภ�พหรือผู้ผลิต

สัญช�ติต่�งประเทศ เช่น บริษัทญ่ีปุ่นท่ีม�ต้ังโรงง�นในประเทศไทย รวมถึงก�รส่ังผลิตจ�กโรงง�นท่ีต้ังอยู่ในต่�งประเทศ เช่น ประเทศเก�หลี เป็นต้น เพ่ือให้ส�ม�รถ

พัฒน�คุณภ�พสินค้�ให้เหม�ะสมกับก�รแข่งขัน และตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของผู้บริโภคได้รวดเร็วและครบถ้วนย่ิงข้ึน

  • การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
  บริษัทพัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศสำ�หรับก�รจัดเก็บฐ�นข้อมูลลูกค้� เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รบริห�รลูกค้�สัมพันธ์ หรือ CRM 

(Customer Relationship Management) ซึ่งมีส่วนทำ�ให้ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้อย่�งเฉพ�ะเจ�ะจง โดยระบบก�รบริห�รลูกค้�สัมพันธ์

จะเริ่มต้นจ�กก�รส่งเสริมให้ลูกค้�สมัครสม�ชิก จูงใจโดยก�รให้ส่วนลดสำ�หรับสม�ชิก และมีโปรโมชั่นก�รสมัครสม�ชิกโดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ยในช่วงเปิดส�ข� 

หรือเมื่อซื้อสินค้�ครบต�มมูลค่�ที่กำ�หนดไว้ ซึ่งมีมูลค่�ไม่สูงนัก เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้�ใช้สิทธิในก�รสมัคร ซึ่งเมื่อลูกค้�เข้�เป็นสม�ชิกแล้ว บริษัทจะทำ�ก�รเก็บ

ฐ�นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป อ�ทิ ที่อยู่ อ�ยุ เพศ ก�รศึกษ� ฯลฯ รวมทั้งเก็บข้อมูลก�รซื้อสินค้�ของลูกค้�แต่ละร�ย เช่น รูปแบบก�รซื้อ คว�มถี่ ผลิตภัณฑ์ที่

ซื้อบ่อย คว�มเห็นต่อผลิตภัณฑ์ คว�มต้องก�รเฉพ�ะเจ�ะจงต่�งๆ เป็นต้น

  จ�กข้อมูลดังกล่�วทำ�ให้บริษัทส�ม�รถสร้�งสรรค์กิจกรรมท�งก�รตล�ดและก�รส่งเสริมก�รข�ยได้สอดคล้องกับลักษณะคว�ม

ต้องก�รของกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย เช่น ในปี 2561 บริษัทได้เปิดตัว

 1. โครงก�รสะสมแต้มของแบรนด์บิวต้ี บุฟเฟต์ บิวต้ี คอทเทจ (เร่ิมในเดือนมีน�คม 2557) ให้กับลูกค้�สม�ชิก เพ่ือลูกค้�ส�ม�รถนำ�แต้มท่ีสะสมอยู่ 

    ม�รับเป็นส่วนลดในก�รซื้อสินค้�และแลกสินค้�ที่ลูกค้�ชื่นชอบ    

 2. Special for Privilege Member เฉพ�ะสม�ชิก สินค้�ใหม่ได้ใช้ก่อนใครลดพิเศษ

 3. Surprise gift ก�รมอบสินค้�ออกใหม่ให้กับลูกค้�ที่มีคว�มภักดีกับแบรนด์โดยมีก�รซื้อสินค้�ที่มีระยะเวล�

    ต่อเนื่องกันม�น�นเพื่อให้ลูกค้�เกิดคว�มผูกพันกับแบรนด์และรู้สึกเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในแบรนด์

 4. Birthday ช๊อปสนุกในเดือนเกิด 

           - Beauty Buffet รับส่วนลดสูงสุด 50 % (เมื่อซื้อสินค้�ครบ 6 ชิ้น) พร้อมรับ Birthday  Gift

           - Beauty Cottage  ลดทันที 25% สำ�หรับสินค้�ร�ค�ปกติแต่ไม่เกิน 6,000 บ�ท  พร้อมรับ Birthday  Gift

            - Beauty Market รับแต้มสะสม 10 เท่� เมื่อซื้อสินค้�ภ�ยในเดือนเกิด  พร้อมรับ Birthday  Gift

 5. โปรโมชั่นสำ�หรับลูกค้�สม�ชิกแบบเฉพ�ะกลุ่ม เช่น ลูกค้�ประจำ� ลูกค้�ซื้อต่อเนื่อง ลูกค้�Top Spender รับส่วนลดพิเศษ ลูกค้�ส�ม�รถเช็ค   

       สิทธิ์พิเศษของตนเองที่หน้�ร้�นได้ทันที 

 6. Privilege for Member ประส�นง�นกับองค์กรอื่นๆทำ� Value Added ให้กับผู้ถือบัตรสม�ชิกแบรนด์บิวตี้บุฟเฟต์ และบิวตี้คอทเทจได้รับสินค้�  

    ส่วนลด และก�รบริก�รในสถ�นที่ต่�งๆ อ�ทิ โรงแรม สป� ร้�นอ�ห�ร โรงพย�บ�ล สถ�นเสริมคว�มง�ม สถ�นบริก�รต่�งๆ ฯลฯ

 7. กิจกรรม O2O :  เพื่อเพิ่ม Traffic จ�กช่องท�ง Online ไป Offline  หรือ จ�กช่องท�ง Offline ไป Online

    - Online to Offline เป็นก�รทำ�กิจกรรมท�งออนไลน์เพ่ิอดึงลูกค้�จ�กช่องท�งออนไลน์ไปยังส�ข�  เช่น ก�รทำ� E- Coupon และให้ลูกค้�ไปใช้ 

                  สิทธิ์หน้�ร้�น

    - Offline to Online: เป็นกิจกรรมจ�กหน้�ร้�น เพื่อดึงให้ลูกค้�เข้�ไปติดต�มแบรนด์ในช่องท�งของออนไลน์ เช่น ก�รให้ลูกค้�ที่ซื้อสินค้�ที่ส�ข�    

     Check In หรือ add Line@

 8. กิจกรรมส่งต่อคว�มสวยถึงลูกค้�ที่หน้�ร้�นเพื่อให้สม�ชิกและกลุ่มเป้�หม�ยมีส่วนร่วมกับกิจก�รหน้�ร้�นและมีประสบก�รณ์กับสินค้�เพื่อให้ 

    เกิดคว�มผูกพันกับแบรนด์และก�รได้ทดลองสินค้�ทำ�ให้ง่�ยต่อก�รซื้อนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ได้ตรงต�มคว�มต้องก�ร 

 9. ก�รทำ�กิจกรรม Co-Workshop กับมห�วิทย�ลัย องค์กรต่�งๆ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องท�งในก�รขย�ยฐ�นสม�ชิก

            10. ก�รบริก�รหลังก�รข�ย ก�รให้ร�ยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  สิทธิพิเศษต่�งๆ รวมถึงแก้ปัญห�ให้กับลูกค้�ได้ทันท่วงทีผ่�นช่องท�งต่�งๆ  

     โดยฝ่�ยสม�ชิกสัมพันธ์ 02-079-5111 และ Facebook ของแต่ละแบรนด์

Customer Relationship Management (CRM) 
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Privilege For Member

 • การสร้าง “ Beauty Community ” 
 ปัจจุบันสื่อออนไลน์เข้�ม�มีบทบ�ทม�กขึ้นต�มลำ�ดับในก�รสื่อส�รระหว่�งกัน บริษัทเล็งเห็นโอก�สท�งก�รตล�ดในก�รเข้�ถึงผู้บริโภคที่เป็นกลุ่ม
ลูกค้�เป้�หม�ยของบริษัทผ่�นท�งสื่ออินเตอร์เน็ตรูปแบบต่�งๆ ซึ่งทำ�ให้เกิดก�รสื่อส�รโต้ตอบกับลูกค้�ได้อย่�งสะดวก รวดเร็ว และส�ม�รถรับทร�บคว�ม
ต้องก�รของแต่ละบุคคล ตลอดจนรับทร�บถึงปัญห�ของสินค้�หรือบริก�ร อีกทั้งบริษัทออกแบบ Content Marketing ให้น่�สนใจและน่�ติดต�มรวมถึงก�ร
ประช�สัมพันธ์ Platform ที่เป็นกระแสในออนไลน์อีกด้วย โดยบริษัทได้สร้�งสรรค์สื่อออนไลน์ในรูปแบบต่�งๆ ดังนี้

 ก�รสร้�งสื่อออนไลน์ดังกล่�ว มิได้มีจุดมุ่งหม�ยในก�รส่งส�รเพื่อประช�สัมพันธ์สินค้�และส่งเสริมก�รข�ยเพียงอย่�งเดียว แต่เป็นนำ�เสนอ
รูปแบบแนวคิดต่�งๆในชีวิตประจำ�วัน (Life style) ซึ่งเข้�กันได้กับแนวคิดของแบรนด์ เพื่อสร้�งคว�มน่�สนใจ รวมทั้งให้ลูกค้�มีส่วนร่วมในก�รนำ�เสนอ
แนวคิดใหม่ๆ เช่น วิธีก�รแต่งหน้�รูปแบบใหมที่ต�มเทรนด์ต�มกระแส ก�ร ก�รแต่งตัวที่เหม�ะกับบุคลิกภ�พทันยุคทันสมัย บอกเล่�ข่�วส�รที่เป็นกระแส  
ร้�นอ�ห�รที่เป็นที่นิยม และสถ�นที่เที่ยวที่กลุ่มเป้�หม�ยชื่นชอบเป็นต้น รวมทั้งมีก�รจัดกิจกรรมต่�งๆ เช่น ก�รประกวดถ่�ยรูปแต่งหน้� ก�รต่อภ�พ
สินค้� ประกวดบรรย�ยคว�มรู้สึกที่มีต่อสินค้� เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้�ติดต�มเป็นชุมชนคว�มง�มออนไลน์ หรือ “Beauty Community” ซึ่งบริษัทจะเป็น
เสมือนหนึ่งเจ้�ของบ้�นในขณะที่ลูกค้�เปรียบเสมือนเพื่อนที่ม�เยี่ยมเยือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้�งก�รสื่อส�รแบบสองท�งและสร้�งคว�มสัมพันธ์
ที่ดีกับลูกค้�ในระยะย�ว
 บริษัทมีก�รออกบูทและจัดกิจกรรม workshop กับองค์กรภ�ยนอกอย่�งสม่ำ�เสมอ เพื่อเป็นก�รโฆษณ�ประช�สัมพันธ์แบรนด์ทุกแบรนด์ของ
บริษัทพร้อมกับให้คว�มรู้ ในเรื่องของก�รบำ�รุงผิวและก�รแต่งหน้�ในรูปแบบต่�งๆให้บุคคล�กรขององค์กรนั้นๆส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำ�
วันได้และให้กลุ่มเป้�หม�ยได้มีประสบก�รณ์ก�รใช้สินค้�ของแบรนด์เพื่อมีโอก�รเพิ่มฐ�นสม�ชิกและยอดข�ยให้กับท�งแบรนด์และ ถือว่�เป็นอีกช่อง
ท�งหนึ่งในก�รสร้�ง“Beauty Community” ที่ได้รับก�รตอบรับเป็นอย่�งดี

สำ�หรับ Beauty Buffet  
         Website : www.beautybuffetshop.com
         Facebook : www.facebook.com/beautybuffetfanpage
         Youtube channel : Beautybuffet live  
         Instagram : BEAUTYBUFFETSHOP
         Twitter : beautybuffet_bb
         Line@ : @beautybuffetshop

สำ�หรับ Beauty Cottage 
         Website : www.beautycottageshop.com
         Facebook : www.facebook.com/beautycottageshop
         Youtube channel : Beautybuffetcottageshop
         Instagram : BEAUTYCOTTAGESHOP
         Line@ : @beautycottage

สำ�หรับ Beauty Market
         Website : www.beautymarket-shop.com
         Facebook : www.facebook.com/beautymarketfanpage
         Instagram : BEAUTYMARKETSHOP
         Line@ : @beautymarket
         Twitter : beautymarketTh

สำ�หรับ Made in Nature
         Website : www.made-in-nature.com
         Facebook : www.facebook.com/madeinnaturefanpage
         Instagram : Madeinnature_official
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 • การส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง
 บริษัทมีก�รส่งเสริมก�รข�ยให้กับทุกช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยของบริษัทอย่�งต่อเน่ือง เพ่ือให้ข้อมูลข่�วส�รของผลิตภัณฑ์เข้�ถึงผู้บริโภคในวงกว้�ง ผ่�นส่ือ
ท้ังจัดทำ�ส่ือโฆษณ�ด้ังเดิม (Traditional media) และ ส่ือดิจิตอล มีเดีย (Digital media) ในรูปแบบต่�งๆเพ่ือย้ำ�ให้ผู้บริโภคจดจำ�ได้ถึงแบรนด์ของบริษัทสูงสุด นอกจ�กน้ี
บริษัทยังมีก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมก�รข�ยภ�ยในของแต่ละแบรนด์ทุกเทศก�ลรวมถึงประช�สัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยบริษัทมีก�รประช�สัมพันธ์ในส่ือต่�งๆท่ีส�ม�รถ
เข้�ถึงกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยของบริษัท ดังน้ีส่ือโฆษณ�ท�งฟรีทีวี -  Logo VTR ร�ยก�ร The Mask Singer SS4, The Rapper SS1, ชูวิทย์ตีแสกหน้� ซ่ึงเป็น
ร�ยก�รที่ได้รับคว�มนิยมอย่�งม�กในประเภทให้คว�มบันเทิง และร�ยก�รข่�ว
 • สื่อนิตยส�ร  In Flight Travel 360 by Air Asia เพื่อสร้�งก�รรับรู้สำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ยที่เดินท�งด้วยส�ยก�รบิน
 • สื่อ Out Of Home เพื่อเป็นก�รสร้�งก�รรับรู้ ในวงกว้�งและเลือกก�รเข้�ถึงเฉพ�ะพื้นที่ได้
    o สื่อกล�งแจ้ง เช่น Billboard , LED Screen ในจุดใจกล�งเมือง ย่�นธุรกิจ ย่�นสน�มบิน
    o สื่อโฆษณ�เคลื่อนที่ เช่น Garb Car, BTS , รถประจำ�ท�ง
    o สื่อสน�มบินภ�ยในประเทศและเครื่องบิน Air Asia ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวสำ�คัญในประเทศไทย เพื่อสร้�งก�รรับรู้ ให้กับกลุ่มเป้�หม�ยช�วจีน 
 • มีก�รฝ�กข่�วสื่อประช�สัมพันธ์ต�มช่องท�งต่�งๆ เช่น www.jeban.com, www.dek-d.com 
 • ประช�สัมพันธ์ผ่�นท�ง ดิจิตอล มีเดีย ทั้งในประเทศไทย ( Facebook , Instagram , Line@ , Twitter , Youtube )
 • ประเทศจีน ( Weibo , Wechat , Baido ,Youku )  โอก�สใหม่ในก�รขย�ยฐ�นลูกค้� 
 • มีก�รประช�สัมพันธ์แบรนด์และสินค้�โดยผ่�น Bloggers ท่ีเป็นท่ียอมรับและใช้สินค้�จริง รวมถึงผ่�น Micro Agencies ซ่ึงเป็นผู้ใช้สินค้�จริงแล้วนำ�ไป 
    บอกต่อให้กับผู้บริโภคคนอื่นผ่�นท�งดิจิตอล มีเดีย
 • จัดทำ� Event เปิดตัวสินค้�ใหม่ กิจกรรมส่งเสริมก�รข�ยร่วมกับ Beauty Blogger ชื่อดัง 
 • Logo VTR - The Mask Singer SS4, The Rapper SS1, ชูวิทย์ตีแสกหน้�    

 ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทมีก�รสร้�งตร�สินค้�ให้เป็นที่จดจำ�โดยผ่�นสื่อทั้ง Traditional media และ Digital media สำ�หรับทุกแบรนด์ ของบริษัทเพื่อ
ให้ผู้บริโภคส�ม�รถเข้�ถึงได้ง่�ย ซึ่งทำ�ให้ก�รโฆษณ�มีประสิทธิผล

Promotion

Traditional PR & TIE IN
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Viral Marketing : Bloggers &  Micro Agencies

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีลักษณะเป็นสินค้�อุปโภคบริโภค (Consumer Products) และด้วยแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจท่ีมุ่งเน้นก�รจัดจำ�หน่�ยโดยก�รข�ย
ปลีก ทำ�ให้กลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยของบริษัทคือผู้บริโภคข้ันสุดท้�ย (End-user) โดยเฉพ�ะกลุ่มผู้หญิงซ่ึงมีแนวโน้มและลักษณะนิสัยในก�รใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำ�อ�ง
และบำ�รุงผิวม�กกว่�ผู้ช�ย ผลิตภัณฑ์ท่ีจำ�หน่�ยผ่�น บิวต้ี บุฟเฟต์,  บิวต้ี คอทเทจ, บิวต้ี ม�ร์เก็ต, โมเดิร์นเทรด, ร้�นคอนวีเนียนสโตร์, แค็ตต�ล็อก และ เทรดดิช่ัน
นอล เทรดได้รับก�รว�งตำ�แหน่งท�งก�รตล�ดท่ีแตกต่�งกัน ดังน้ันจึงมีกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยท่ีแตกต่�งกันด้วย ดังน้ี

 • กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ บิวตี้ บุฟเฟต์
 ผลิตภัณฑ์ที่จำ�หน่�ยในร้�นบิวตี้ บุฟเฟต์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคว�มหล�กหล�ย สีสันสดใส ร�ค�ไม่แพงเมื่อเทียบกับเครื่องสำ�อ�งที่จำ�หน่�ยผ่�นร้�น
ค้�ปลีกในตล�ดโดยรวม ดังนั้นกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยจึงได้แก่กลุ่มวัยรุ่นในช่วงตั้งแต่มัธยมต้นจนถึงวัยทำ�ง�น ที่ต้องก�รใช้เครื่องสำ�อ�งในก�รดูแล
ตนเอง และเสริมสร้�งบุคลิกภ�พให้ทันสมัย

 • กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ บิวตี้ คอทเทจ
 ผลิตภัณฑ์ที่จำ�หน่�ยในร้�น บิวตี้ คอทเทจ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นก�รบำ�รุงผิวด้วยส�รสกัดจ�กธรรมช�ติน�น�ชนิด นำ�เสนอด้วยรูปแบบบรรจุภัณฑ์
ที่สวยง�มน่�สนใจ ดังนั้นกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยจึงได้แก่กลุ่มนักศึกษ�มห�วิทย�ลัย และวัยทำ�ง�นขึ้นไป ที่ต้องก�รก�รบำ�รุงผิวในระดับที่ม�กขึ้น ผนวกกับก�ร
สร้�งบุคลิกภ�พที่เรียบหรู

 • กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ บิวตี้ มาร์เก็ต
 ผลิตภัณฑ์ที่จำ�หน่�ยในร้�น บิวตี้ ม�ร์เก็ต เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�ง Multi-Brands โดยแบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�ง (Make-up) 
ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวหน้� (Facial care) สบู่-ครีมอ�บน้ำ� (Body Hygiene) ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวก�ย (Body care) ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม (Hair Care) 
น้ำ�หอม (Perfume) เครื่องดื่มและอ�ห�รเสริมเพื่อคว�มง�ม (Beauty Drink&Food Supplement ) อุปกรณ์เสริมคว�มง�ม (Beauty Accessories) และ 
ผลิตภัณฑ์สำ�หรับผู้ช�ย (Men’s Care) และสินค้�เพื่อคว�มง�มกลุ่มอื่นๆ โดยกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยเป็น กลุ่มบุคคลทั้งผู้หญิงและผู้ช�ยเกือบทุกวัยที่
ต้องก�รใช้เครื่องสำ�อ�งและผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวในก�รดูแลตนเองและเสริมสร้�งบุคลิกภ�พให้ทันสมัย 

 • กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ เมด อิน เนเจอร์
 เมด อิน เนเจอร์ ซึ่งจัดจำ�หน่�ยผ่�นท�งโมเดิร์นเทรด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำ�วันทั่วไป สร้�งคว�มแตกต่�งโดยก�รใช้วัตถุดิบคุณภ�พดี
และผลิตจ�กธรรมช�ติ ลูกค้�เป้�หม�ยจึงได้แก่กลุ่มบุคคลทั้งหญิงและช�ยที่ให้คว�มสำ�คัญกับก�รดูแลตนเอง และเป็นลูกค้�ทั่วไปของซุปเปอร์ม�ร์เก็ต
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ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน  
 1. ภาวะอุตสาหกรรม

 • โอกาสในประเทศไทย
 ธุรกิจ เครื่องสำ�อ�งและคว�มง�มเป็นธุรกิจที่มีอัตร�ก�รเจริญเติบโตและขย�ยอย่�งต่อ เนื่องทุกปี ก�รบริโภคเครื่องสำ�อ�งในปัจจุบันยังคงขย�ย
ตัวอย่�งต่อเนื่อง เพร�ะคนในยุคปัจจุบันทั้งเพศช�ย เพศหญิง และทุกๆ ช่วงวัย ต่�งให้คว�มสนใจใส่ใจเกี่ยวกับสุขภ�พ คว�มง�ม และผิวพรรณ รวมทั้งก�ร
ดูแลตัวเองม�กขึ้น มีคว�มต้องก�รอย�กให้ตัวเองดูดีขึ้น ทั้งนี้ปัจจัยที่ทำ�ให้อัตร�ก�รเติบโตของอุตส�หกรรมเครื่องสำ�อ�งเติบโตนั้นเพร�ะผลิตภัณฑ์เครื่อง
สำ�อ�งและบำ�รุงผิว จัดเป็นหนึ่งในสินค้�อุปโภคบริโภคที่ได้รับคว�มนิยมสำ�หรับก�รดำ�รงชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน เนื่องจ�กพฤติกรรมผู้บริโภคให้คว�ม
สนใจต่อบุคลิกภ�พม�กขึ้น โดยเฉพ�ะสุภ�พสตรีที่ต้องก�รเสริมสร้�งบุคลิกภ�พ และต้องก�รถนอมรักษ�ผิวพรรณให้ดูดีอยู่เสมอ ซึ่งกลุ่มลูกค้�สุภ�พสตรีที่
นิยมใช้เคร่ืองสำ�อ�งครอบคลุมต้ังแต่กลุ่มผู้ท่ีย่�งเข้�สู่วัยรุ่นจนถึงวัยสูงอ�ยุ และในปัจจุบันก�รใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำ�อ�งและบำ�รุงผิวได้แพร่หล�ยม�กข้ึนในกลุ่ม
สุภ�พบุรุษ รวมถึงจะเห็นได้จ�กสินค้�นำ�เข้�จ�กต่�งประเทศที่เข้�ม�ตีตล�ดระดับกล�งและล่�งมีแนวโน้มขย�ยตัวเพิ่มขึ้น  ก�รโฆษณ�ประช�สัมพันธ์ที่
ปัจจุบันช่องท�งก�รสื่อส�รผ่�นโซเชียลมีเดียกำ�ลังเป็นท่ีนิยมอย่�งม�กทำ�ให้ผู้บริโภคส�ม�รถเข้�ถึงและรับรู้ข้อมูลข่�วส�รเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำ�อ�ง
ได้ง่�ยม�กขึ้น  อีกทั้งมีผู้ผลิตร�ยย่อยเกิดขึ้นในธุรกิจนี้อย่�งม�กเช่นกัน ดังจะเห็นได้จ�กก�รลงโฆษณ�ผ่�นสื่อต่�งๆ อันเนื่องจ�กอัตร�ผลตอบแทนที่สูงและ
ต้นทุนในก�รผลิตไม่ม�กนัก อีกทั้งธุรกิจเครื่องสำ�อ�งเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจ�กภ�วะเศรษฐกิจไม่ม�ก  ด้วยเหตุนี้จึงทำ�ให้ตล�ดผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�ง
และบำ�รุงผิวมีโอก�สเติบโตต�มคว�มต้องก�รของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น
 จ�กแนวโน้มของตล�ดเครื่องสำ�อ�งดังกล่�วข้�งต้น ตล�ดเครื่องสำ�อ�งในประเทศไทยจะยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่�งต่อเนื่องและมีเสถียรภ�พ 
อย่�งไรก็ต�มผู้ผลิตและผู้จัดจำ�หน่�ยต้องมีก�รปรับตัวให้ทันต่อกระแสนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็วคว�มอยู่รอดในธุรกิจ ดังนี้
 - ควรมีก�รพัฒน�ปรับปรุงเทคโนโลยีก�รผลิตและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้บริโภคได้กว้�งขึ้น
 - สร้�งภ�พลักษณ์ของสินค้�ให้มีคว�มโดดเด่นและแตกต่�งเพื่อที่จะส�ม�รถทำ�ตล�ดและสร้�งมูลค่�เพิ่มให้สินค้�
 - ต้องปรับกลยุทธ์ก�รตล�ดในด้�นต่�งๆ เพื่อเตรียมรับมือกับปัจจัยเสี่ยงในเรื ่องของสภ�วะเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีกิจกรรมส่งเสริมข�ย
หรือประช�สัมพันธ์ผ่�นสื่อต่�งๆ รวมถึงต้องสร้�งตร�สินค้�ให้เป็นที่ยอมรับ
 - ถ้�เป็นก�รจัดจำ�หน่�ยเครื ่องสำ�อ�งผ่�นร้�นค้�ปลีกและขย�ยตัวโดยก�รเพิ ่มส�ข�จะต้องมีระบบก�รบริห�รก�รข�ยที ่ดีเพื ่อรองรับ
ก�รเจริญเติบโตของธุรกิจ
 - ต้องมีช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยท่ีกว้�งขว�งและครอบคลุมเพ่ือให้เข้�ถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้�งด้วยแนวโน้มก�รขย�ยตัวของอุตส�หกรรมเคร่ืองสำ�อ�ง
และปัจจัยที่จำ�เป็นต่อคว�มสำ�เร็จในธุรกิจนี้ดังกล่�วข้�งต้นบริษัทเชื่อมั่นว่�จะส�ม�รถเติบโตและขย�ยตัวได้อย่�งต่อเนื่องเช่นเดียวกับอุตส�หกรรม

 • โอกาสในต่างประเทศ
 ก�รเปิดประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน (ASIAN Economic Community: AEC)  ในวันที่ 31 ธันว�คม 2558 ส่งผลให้ตล�ดเครื่องสำ�อ�งมีผู้ผลิตร�ย
ใหม่ม�กขึ้น แต่ก�รนำ�เข้�และก�รส่งออกของช�ติในอ�เซียนก็จะเสรีม�กขึ้น  เป็นตล�ดและฐ�นก�รผลิตที่ใหญ่ม�กขึ้น มีขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันสูง 
และจะเป็นภูมิภ�คที่มีก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจที่เท่�เทียมกัน  ซึ่งประเทศไทยถือได้ว่�เป็นประเทศที่มีแรงง�นที่มีทักษะฝีมือดีเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ  มีที่
ตั้งเหม�ะสมในด้�น ก�รเป็นศูนย์กล�งภูมิภ�ค และถือได้ว่�มีข้อได้เปรียบด้�นก�รคมน�คมขนส่งทั้งท�งบกและท�งอ�ก�ศที่ครอบคลุมและรองรับได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน (ASIAN Economic Community: AEC) และก�รเปิดเสรีท�งก�รค้� (Free Trade Area: FTA) ส่งผลให้ภ�ษีนำ�เข้�
และส่งออกเคร่ืองสำ�อ�งส่วนใหญ่ของไทยกับประเทศในกลุ่มประช�คมอ�เซียนลดลงเหลือร้อยละ 0 ต้ังแต่ช่วงต้นปี 2553 เป็นต้นม�  ส่งผลทำ�ให้มูลค่�ก�รนำ�
เข้�และส่งออกเคร่ืองสำ�อ�ง เติบโตอย่�งต่อเน่ือง 
 ประเทศไทยถือว่�เป็นศูนย์กล�งหรือ HUB ธุรกิจเครื่องสำ�อ�ง โดยถ้�เปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอ�เซียนด้วยกันประเทศไทยถือว่�เป็นศูนย์กล�ง
ในก�รผลิตเครื่องสำ�อ�งไม่ว่�จะผลิตเพื่อข�ยภ�ยในประเทศ หรือผลิตเพื่อก�รส่งออก  ซึ่งโรงง�นผลิตเครื่องสำ�อ�งในประเทศไทยมีทั้งโรงง�นที่เป็นโรงง�น
จ�กบริษัทต่�งประเทศเข้�ม�ลงทุนตั้งโรงง�นในประเทศไทย  และโรงง�นของบริษัทในประเทศไทยที่ผลิตเพื่อก�รส่งออก  และ ประเทศไทยถือว่�มีคว�มได้
เปรียบในด้�นองค์คว�มรู้ของก�รผลิตเครื่องสำ�อ�ง เนื่องจ�กไทยเป็นศูนย์กล�งผลิตม�อย่�งย�วน�น และผลิตเครื่องสำ�อ�งระดับโลกไปยังประเทศต่�งๆ 
อีกทั้งประเทศในกลุ่ม AEC มีทัศนคติที่ดีต่อสินค้�ไทย คือเป็นสินค้�ที่มีคุณภ�พดี ดีไซน์สวย และร�ค�เหม�ะสมและประเทศไทยถือว่�มีระบบก�รขนส่งที่ดี
เป็นศูนย์กล�งก�รคมน�คม แต่ก�รเปิด AECจะทำ�ให้ผู้ประกอบก�รต้องปรับตัว เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน เพร�ะจะมีคู่แข่งม�กขึ้น
 สำ�หรับแนวโน้มก�รแข่งขันของตล�ดเครื่องสำ�อ�งในอน�คตนั้น ถึงแม้ว่�จะมีก�รแข่งขันสูงขึ้น แต่ตล�ดก็เติบโตอย่�งต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ดัง
นั้นในปี 2561 บริษัท ได้มีก�รเตรียมคว�มพร้อมคือ  บริษัทได้จัดตั้งแผนกปฎิบัติก�รข�ยต่�งประเทศขึ้นเพื่อรองรับก�รเติบโตในช่องท�งนี้ มีก�รจัดเตรียม
เอกส�รที่เกี่ยวกับก�รนำ�เข้�ส่งออกเครื่องสำ�อ�งซึ่งแต่ละประเทศก็จะใช้ไม่เหมือนกัน เช่น MOF CFS  อีกทั้งมีก�รศึกษ�พฤติกรรมก�รใช้สินค้�และบริก�ร
ของประเทศนั้นๆ เพื่อนำ�กลับม�พัฒน�ผลิตภัณฑ์ให้ตรงต�มคว�มต้องก�ร โดยยังคงนโยบ�ยเป็นสินค้�ที่มีคุณภ�พดี ดีไซน์สวย และร�ค�เหม�ะสม ซึ่งนั่น
ทำ�ให้สินค้�ของบริษัทเป็นที่ยอมรับของลูกค้�ต่�งประเทศ  อีกทั้งบริษัทยังคงพัฒน�สินค้�โดยมีก�รคำ�นึงถึง วัฒนธรรมก�รใช้ชีวิต ลักษณะผิวพรรณ สีผิว
ของประเทศที่จะเป็นคู่ค้�ด้วย เตรียมคว�มพร้อมในเรื่องของภ�ษ�ที่ภ�ษ�อังกฤษจะเข้�ม�มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รดำ�เนินธุรกิจ พร้อมทั้งต้องศึกษ�และเข้�ใจ
ในเรื่องของก�รติดต่อร�ชก�ร , กฎ และระเบียบต่�งๆ  ซึ่งบ�งประเทศโดยเฉพ�ะกลุ่มประเทศCLMV (กัมพูช�,ล�ว,พม่�และเวียดน�ม) ถือว่�ยังต้องอ�ศัย
ก�รตีคว�มอยู่ ซึ่งถือเป็นอุปสรรคในก�รขย�ยตัวแต่อย่�งไรก็ดี  บริษัทก็ห�ท�งแก้โดยก�รห�คู่ค้�ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ หรือมีคว�มสัมพันธ์ที่ดีกับระบบร�ชก�ร
และเข้�ใจวัฒนธรรมของระบบร�ชก�รในท้องถิ่นนั้นๆ จึงช่วยให้บริษัทฯขย�ยตัวได้เร็วขึ้นในรูปแบบของตัวแทนจำ�หน่�ยซึ่งบริษัทไม่ได้ลงทุนเองจึงลดคว�ม
เสี่ยงในแง่ของก�รลงทุนลง  
 สิ้นปี 2560  มีจำ�นวนส�ข� 16  ส�ข� ดังนี้ ประเทศเวียดน�ม จำ�นวน 12 ส�ข� และประเทศฟิลิปปินส์ 4 ส�ข�  และ ณ สิ้นปี 2561  มีจำ�นวน
ส�ข� 10  ส�ข� ดังนี้ ประเทศเวียดน�ม 6 ส�ข� ประเทศฟิลิปปินส์ 4 ส�ข� และมีแผนก�รขย�ยช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยสู่ประเทศอื่นๆที่มีศักยภ�พในอน�คต 
โดยบริษัทเชื่อว่�เอกลักษณ์ของแบรนด์ที่ได้สร้�งขึ้น รวมทั้งคุณภ�พม�ตรฐ�นของสินค้� ก�รเข้�ใจในเรื่องของสีผิวและวัฒนธรรมของตล�ดในต่�งประเทศ 
จะช่วยสร้�งโอก�สและคว�มได้เปรียบในก�รแข่งขันในตล�ดต่�งประเทศได้เป็นอย่�งดี
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 บริษัทมีก�รขย�ยตัวของร�ยได้อย่�งต่อเน่ือง โดยผู้บริห�รมองว่�ศักยภ�พในก�รแข่งขันและคว�มได้เปรียบในธุรกิจท่ีสำ�คัญของบริษัท เกิดข้ึนจ�ก
 • บริษัทมีแบรนด์ท่ีหล�กหล�ย ท้ังแนวคิดของ Shop Brand ซ่ึงได้แก่บิวต้ี บุฟเฟต์ (Beauty Buffet)”, “บิวต้ี คอทเทจ (Beauty Cottage)” และ “บิวต้ี 
ม�ร์เก็ต (Beauty Market)” รวมท้ังจำ�หน่�ยโปรดักส์แบรนด์ ด้วยแบรนด์ “เมด อิน เนเจอร์ (Made in Nature)” ซ่ึงจำ�หน่�ยผ่�นห้�งสรรพสินค้� ซุปเปอร์ม�ร์เก็ต 
ร้�นคอนวีเนียนสโตร์, แค็ตต�ล็อก, อีคอมเมิร์ช (E-commerce) และร้�นค้�ปลีกค้�ส่งต่�งๆ (Traditional trade) ซ่ึงแต่ละแนวคิดจะมีคว�มแตกต่�งกันในด้�นก�ร
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ช่องท�งก�รจำ�หน่�ย และตำ�แหน่งท�งก�รตล�ด เพ่ือก�รตอบสนองคว�มต้องก�รต่อกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยท่ีแตกต่�งกัน และเป็นก�รสร้�ง
ฐ�นลูกค้�ให้ครอบคลุมทุกระดับของก�รใช้ผลิตภัณฑ์เพ่ือคว�มง�ม ดังกล่�ว ซ่ึงสร้�งคว�มน่�สนใจให้กับภ�พลักษณ์และผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • ก�รติดต�มกระแสนิยมของตล�ดทั้งในและต่�งประเทศอย่�งต่อเนื่อง เพื่อนำ�ม�เป็นแนวท�งในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับคว�ม
ต้องก�รของผู้บริโภค 
 • คุณภ�พของผลิตภัณฑ์เทียบเคียงได้กับเคร่ืองสำ�อ�งจ�กต่�งประเทศ แต่ได้รับก�รปรับปรุงให้เหม�ะสำ�หรับลักษณะผิวและสีผิวท่ีเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย
 • ก�รออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยง�ม ซ่ึงสร้�งคว�มน่�สนใจให้กับผู้บริโภค
 • ก�รส่ังซ้ือสินค้�จ�กโรงง�นผลิตหล�ยแห่งท่ีมีคว�มเช่ียวช�ญก�รผลิตสินค้�ท่ีแตกต่�งกัน ทำ�ให้เกิดคว�มยืดหยุ่นในก�รผลิตรวมท้ังก�รออกผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ก�รว�งระบบก�รบริห�รจัดก�รโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในก�รควบคุมก�รข�ยและก�รบริห�รคลังสินค้� รวมท้ังมีระบบก�รจัดเก็บข้อมูลลูกค้�
เพ่ือก�รพัฒน�ระบบลูกค้�สัมพันธ์ เพ่ือก�รเข้�ถึงคว�มต้องก�รของผู้บริโภคให้ม�กข้ึน
 • อำ�น�จต่อรองกับศูนย์ก�รค้�ในก�รขย�ยส�ข� โดยบริษัทมีสถ�นะเป็นลูกค้�ร�ยสำ�คัญ (Key Account) ของศูนย์ก�รค้�หล�ยแห่ง ส่งผลให้ได้รับข้อ
เสนอก�รเปิดส�ข�ท่ีรวดเร็วและมีอำ�น�จต่อรองท่ีม�กข้ึนกว่�ลูกค้�ท่ัวไป ในช่วง 3-4 ปีท่ีผ่�นม� ม�ถือว่�สังคมออนไลน์ได้เติบโตข้ึนอย่�งต่อเน่ืองและรวดเร็วม�ก
ทำ�ให้ก�รแข่งขันของผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�งและบำ�รุงผิว ในช่องท�งโซเชียลมีเดียมีก�รแข่งขันกันสูงต�มม�ด้วยเช่นกัน ซึ่งก็สืบเนืองม�จ�กพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคท่ีมีก�รเปล่ียนแปลง คือมีก�รใช้ช่องท�งออนไลน์ในก�รเลือกซ้ือสินค้�ทุกประเภทม�กข้ึน และเพ่ือป็นก�รตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้บริโภค บริษัทได้
เร่ิมได้ทดลองจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ต่�งๆผ่�นท�ง Facebook, เว็บไซต์อ่ืนๆ ซ่ึงมีกระแสตอบรับท่ีดีเป็นอย่�งม�ก และขณะเดียวกันก็ได้พัฒน�ช่องท�ง
จำ�หน่�ยท�งออนไลน์ของบริษัทเองอย่�งเต็มรูปแบบ คือพัฒน�ระบบโปรแกรมและเว็บไซต์ให้ลูกค้�ส�ม�รถเลือกผลิตภัณฑ์,ส่ังซ้ือสินค้�และชำ�ระเงินได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ  คือ Facebook: beautyplazaonline และ เวปไซด์ www.beautyplazaonline.com

หม�ยเหตุ
(1) บมจ.ค�ร์ม�ร์ท ก่อต้ังในปี 2537 แต่เร่ิมดำ�เนินธุรกิจก�รจัดจำ�หน่�ยเคร่ืองสำ�อ�งในปี 2554
(2) หน่วยล้�นบ�ท อ้�งอิงจ�กงบก�รเงินส้ินสุด ณ 31 ธันว�คม 2560 

สภาวะการแข่งขัน
 ธุรกิจก�รจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�งและบำ�รุงผิวเป็นตล�ดที่มีก�รแข่งขันสูง ทั้งในส่วนของตล�ดเครื่องสำ�อ�งนำ�เข้�ที่ได้รับลิขสิทธิ์
เครื่องหม�ยก�รค้�จ�กต่�งประเทศและเครื่องสำ�อ�งที่เป็นตร�สินค้�ของไทย เนื่องจ�กเป็นธุรกิจที่มีมูลค่�ตล�ดสูงรวมทั้งมีแนวโน้มก�รเติบโตอย่�งต่อ
เนื่อง ทั้งนี้ ผู้ประกอบก�รร�ยย่อยส�ม�รถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่�ย โดยอ�จเริ่มจ�กก�รเปิดส�ข�หรือศูนย์ก�รจำ�หน่�ยจำ�นวนน้อย ซึ่งใช้เงินลงทุนและเงิน
ทุนหมุนเวียนในเบื้องต้นจำ�นวนไม่ม�กนัก ส่งผลให้มีผู้ประกอบก�รร�ยใหม่เข้�ม�แข่งขันในธุรกิจเป็นจำ�นวนม�ก และในปัจจุบันถือว่�มีผู้เล่นร�ยใหม่ๆ
เข้�ม�ได้ง่�ยผ่�นท�งช่องท�ง E-Commerce เพร�ะเป็นช่องท�งที่เข้�ถึงผู้บริโภคได้ง่�ยและรวดเร็วอีกทั้งก�รลงทุนไม่สูง  อย่�งไรก็ต�มก�รดำ�รงอยู่ใน
ธุรกิจในระยะย�วถือเป็นคว�มท้�ท�ยของผู้ประกอบก�รร�ยใหม่ เนื่องจ�กศักยภ�พในก�รแข่งขันที่สำ�คัญได้แก่ คว�มได้เปรียบของสถ�นที่จำ�หน่�ย 
และก�รสร้�งเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ�ของผู้บริโภค ซึ่งในปัจจุบันสถ�นที่จำ�หน่�ยที่โดดเด่นได้ถูกจับจองโดยผู้ประกอบก�ร
เดิมเกือบทั้งหมดแล้ว ประกอบกับก�รขย�ยส�ข�หรือก�รสร้�งตัวแทนข�ยจำ�นวนม�กเพื่อให้ส�ม�รถเข้�ถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้�งจะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียน
ที่ค่อนข้�งม�ก รวมทั้งก�รสร้�งคว�มน่�สนใจให้กับผลิตภัณฑ์จำ�เป็นต้องอ�ศัยประสบก�รณ์และคว�มชำ�น�ญในธุรกิจ ดังนั้นผู้ประกอบก�รร�ยย่อย
จำ�นวนม�กในอุตส�หกรรมก�รจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�งและบำ�รุงผิวจึงมีขน�ดค่อนข้�งเล็กและมีก�รกระจ�ยสินค้�อยู่ในวงจำ�กัด
  ผู้ประกอบก�รในธุรกิจจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�งและบำ�รุงผิวผ่�นช่องท�งร้�นค้�ปลีกทั่วไป ซึ่งถือว่�เป็นคู่แข่งท�งตรงของบริษัทมี
ทั้งผู้ประกอบก�รที่เป็นบริษัทข้�มช�ติและผู้ประกอบก�รสัญช�ติไทย โดยคู่แข่งที่บริษัทให้คว�มสำ�คัญคือกลุ่มผู้ประกอบก�รที่จัดจำ�หน่�ยสินค้�ที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับสินค้�ของบริษัท มีกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยที่เป็นวัยรุ่นถึงวัยทำ�ง�น นำ�เสนอร�ค�ข�ยในระดับที่ใกล้เคียงกัน และที่สำ�คัญคือมีแบรนด์
ซึ่งเป็นที่จดจำ�ของลูกค้� รวมทั้งมีก�รกระจ�ยสินค้�ที่เข้�ถึงผู้บริโภคในวงกว้�ง ซึ่งได้แก่
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การจัดหาผลิตภัณฑ์
 1. ขั้นตอนการจัดหาผลิตภัณฑ์  
 บริษัทไม่มีนโยบ�ยก�รผลิตสินค้�ด้วยตนเอง ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะได้รับก�รผลิตจ�กบริษัทผู้ผลิตหล�ยร�ยที่มีคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�น
สำ�หรับผลิตภัณฑ์ประเภทต่�งๆโดยขั้นตอนก�รจัดห�ผลิตภัณฑ์ดังแสดงในแผนภ�พ

 โดยสรุปแล้ว แม้ว่�ตล�ดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�งและบำ�รุงผิวจะมีอัตร�ก�รแข่งขันที่สูง ทั้งจ�กคู่แข่งขันในประเทศและผลิตภัณฑ์นำ�เข้�จ�ก
ต่�งประเทศซึ่งมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจ�กก�ร AEC และก�รเปิดเสรีท�งก�รค้� แต่บริษัทเชื่อมั่นว่�ด้วยศักยภ�พในก�รแข่งขัน ประกอบกับประสบก�รณ์ในก�ร
ดำ�เนินธุรกิจ จะส่งผลให้บริษัทส�ม�รถปรับตัวเพื่อสร้�งคว�มได้เปรียบในอุตส�หกรรมทั้งในประเทศและต่�งประเทศ ซึ่งค�ดว่�จะส่งผลให้เกิดก�รเติบโต
อย่�งต่อเนื่องในอน�คต
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 ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่จะดำ�เนินก�รโดยฝ่�ยพัฒน�ผลิตภัณฑ์และจัดซ้ือร่วมกับฝ่�ยก�รตล�ดและฝ่�ยปฏิบัติก�รข�ยเร่ิมจ�ก (1) ก�รสำ�รวจกระแส
นิยมและแนวโน้มของตล�ดท้ังในประเทศไทยและต่�งประเทศ และ (2) ทำ�ก�รว�งแนวคิดผลิตภัณฑ์เบ้ืองต้น ซ่ึงหม�ยถึงก�รกำ�หนดลักษณะและคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์เบ้ืองต้นให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของตล�ด ท้ังในส่วนของคุณสมบัติท่ัวไป เช่น สี กล่ิน คว�มข้น และคุณสมบัติเฉพ�ะ เช่น ก�รต้�นอนุมูลอิสระ 
ก�รลดเลือนร้ิวรอย เป็นต้น รวมท้ังกำ�หนดส่วนผสมหลัก (Active Ingredient) ท่ีให้คุณสมบัติเฉพ�ะท่ีต้องก�รพร้อมท้ัง (3) ทำ�ก�รออกแบบบรรจุภัณฑ์สำ�หรับ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่�ว
 ในส่วนของก�รผลิตน้ัน ส่วนใหญ่บริษัทจะจัดห�โรงง�นผลิตเน้ือผลิตภัณฑ์ และโรงง�นผลิตบรรจุภัณฑ์แยกออกจ�กกัน โดย (4) บรรจุภัณฑ์ท่ีได้รับ
ก�รออกแบบโดยบริษัท จะถูกส่งไปท่ีโรงง�นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์โดยเฉพ�ะท้ังในประเทศไทยและต่�งประเทศ โดยบรรจุภัณฑ์ต้นแบบจะถูกส่งไปทดสอบท่ีโรงง�นผู้
ผลิตเน้ือผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ม่ันใจว่�วัสดุบรรจุภัณฑ์และตัวเน้ือผลิตภัณฑ์เข้�กันได้ดี ไม่มีก�รร่ัวซึม รวมท้ังไม่มีข้อบกพร่องอ่ืนใด (5) จ�กน้ันจึงทำ�ก�รผลิตบรรจุ
ภัณฑ์ท้ังหมดและจัดส่งต่อให้กับโรงง�นผู้ผลิตเน้ือผลิตภัณฑ์
 สำ�หรับตัวเน้ือผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับก�รว�งแนวคิดเบ้ืองต้นได้แล้ว (6) ฝ่�ยพัฒน�ผลิตภัณฑ์จะทำ�ก�รส่ังผลิตกับโรงง�นผู้ผลิตท้ังในและต่�งประเทศท่ีมี
คว�มเช่ียวช�ญในก�รผลิตเน้ือผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท โดยผู้ผลิตจะเป็นผู้จัดห�วัตถุดิบท้ังหมดในก�รผลิต ท้ังน้ี โรงง�นผู้ผลิตเน้ือผลิตภัณฑ์บ�งแห่งจะรับหน้�ท่ี
ผลิตบรรจุภัณฑ์ด้วย ข้ึนอยู่กับคว�มชำ�น�ญของโรงง�น (7) เน้ือผลิตภัณฑ์จะได้รับก�รทดสอบคุณสมบัติในท�งเคมีและท�งก�ยภ�พจ�กโรงง�นผู้ผลิตรวมท้ังบ�ง
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณสมบัติท�งเคมีเฉพ�ะจะถูกส่งไปทดสอบกับผู้เช่ียวช�ญภ�ยนอกเพ่ือตรวจสอบยืนยัน นอกจ�กน้ีบริษัทจะทำ�ก�รทดสอบผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองทุก
คร้ัง เพ่ือให้ม่ันใจว่�คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เป็นไปต�มท่ีคว�มต้องก�ร ก่อนท่ีจะจัดจำ�หน่�ย (8) ผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปสู่ผู้บริโภค
 ต�มปกติแล้ว ร�ค�ส่ังผลิตมีคว�มผันผวนค่อนข้�งน้อยแต่ห�กผู้ผลิตมีคว�มจำ�เป็นในก�รปรับร�ค�ข้ึนจะมีก�รเจรจ�ล่วงหน้�เป็นระยะหน่ึง นอกจ�ก
น้ี บริษัทจะว�งแผนก�รส่ังผลิตและก�รออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นร�ยปี ทำ�ให้บริษัทมีคว�มยืดหยุ่นในก�รปรับแผนก�รกำ�หนดร�ค�ข�ย

 2. ขั้นตอนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์
 บริษัทได้เปิดตัว บิวตี้ ม�ร์เก็ตในไตรม�สที่ 3 ปี 2556  ซึ่งมีคอนเซปเป็นร้�นค้�ปลีก Multi-Brands ขน�ดใหญ่ เป็นร้�นเครื่องสำ�อ�งเฉพ�ะอย่�ง 
(Beauty specialty store) ที่มุ่งเน้นก�รข�ยผลิตภัณฑ์เพื่อคว�มง�มโดยเฉพ�ะ มีสินค้�เกี่ยวกับคว�มง�มทั้งหมดเกือบ 300 แบรนด์ตั้งแต่ 4,000 - 9,000 
SKUs ที่รู้จักเป็นอย่�งดีทั้งแบรนด์ในประเทศและต่�งประเทศ ( Inter Brands ) เช่น อเมริก� ยุโรป เก�หลี ญี่ปุ่น ฯลฯ  และยังมี แบรนด์ที่เป็นท�งเลือก ซึ่ง
มีข�ยเฉพ�ะที่ บิวตี้ ม�ร์เก็ต คือ  สินค้�แบรนด์ บิวตี้ คูซีน  ดังนั้นขั้นตอนในก�รสั่งซื้อสินค้�จึงมีคว�มสำ�คัญกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัทโดยมีขั้นตอนก�รสั่ง
ซื้อดังนี้ 

โครงการรับประกันความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Guarantee) 
 ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นม� โดยห�กลูกค้�ไม่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์ก็ส�ม�รถคืนสินค้�ได้ภ�ยใน 14 วันเพื่อให้ลูกค้�มั่นใจถึงคุณภ�พและคว�ม
ปลอดภัย รวมทั้งเพื่อให้บริษัทส�ม�รถรวบรวมข้อเสนอแนะของลูกค้�ในก�รคืนสินค้�และนำ�ม�พัฒน�ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ซึ่งที่ผ่�นม�มีมูลค่�ในก�ร
คืนสินค้�น้อย ร้อยละ 0.01 ของยอดข�ยโดยรวม และนอกเหนือจ�กข้อเสนอแนะของลูกค้�จ�กก�รคืนสินค้�ดังกล่�ว บริษัทไม่เคยได้รับก�รร้องเรียนเกี่ยว
กับคุณภ�พของผลิตภัณฑ์ทั้งจ�กลูกค้�และหน่วยง�นของรัฐก�รรับรองจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�
 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�งและบำ�รุงผิว (ไม่รวมถึงอุปกรณ์เสริมคว�มง�ม) เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งต้องมีก�รขออนุญ�ตก�รผลิตจ�กสำ�นักง�นคณะ
กรรมก�รอ�ห�รและย� (“สำ�นักง�น อ.ย.”) ต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุขโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
 • เคร่ืองสำ�อ�งควบคุม โดยกระทรวงส�ธ�รณสุขกำ�หนดให้เคร่ืองสำ�อ�งทุกประเภทเป็นเคร่ืองสำ�อ�งควบคุม มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 26 กันย�ยน 2551 
ซ่ึงจะต้องมีก�รย่ืนคำ�ขอจดแจ้งเคร่ืองสำ�อ�งและแสดงเลขท่ีใบรับแจ้งท่ีได้รับก�รข้ึนทะเบียนไว้ในฉล�กของผลิตภัณฑ์ทุกร�ยก�ร เคร่ืองสำ�อ�งส่วนใหญ่ของบริษัทจัด
อยู่ภ�ยใต้ประเภทนี้

ก�รจัดซ้ือผลิตภัณฑ์จะถูกดำ�เนินก�รโดยฝ่�ยพัฒน�ผลิตภัณฑ์และจัดซ้ือร่วมกับฝ่�ยก�ร
ตล�ดและฝ่�ยปฏิบัติก�รข�ยเร่ิมจ�ก (1) ก�รสำ�รวจกระแสนิยมและแนวโน้มของตล�ด
ท้ังในประเทศไทยและต่�งประเทศ และ (2) คัดเลือกสินค้�ท่ีจะทำ�ก�รส่ังซ้ือ ซ่ึงหม�ยถึง
ก�รกำ�หนดลักษณะและคุณสมบัติของสินค้�ท่ีต้องก�รให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�ร
ของตล�ด (3) ทำ�ก�รคัดเลือกแหล่งส่ังซ้ือโดยต้องเป็นแหล่งท่ีเป็นเจ้�ของตร�สินค้�หรือ
ส่ังซ้ือจ�กตัวแทนจำ�หน่�ยของเจ้�ของตร�สินค้�หรือแหล่งก�รส่ังซ้ือท่ีมีม�ตรฐ�นและ
หลังจ�กที่ได้คัดเลือกทั้งตัวสินค้�และแหล่งสั่งซื้อแล้วจะต้อง (4) ว�งแผนเรื่องของ
ปริม�ณก�รสั่งซื้อ เนื่องจ�ก บิวตี้ ม�ร์เก็ต มีจำ�นวนร�ยก�รสินค้�จำ�นวนม�ก ตั้งแต่ 
4,000-9,000 SKUs เพ่ือรักษ�ปริม�ณสินค้�คงคลังให้มีประสิทธิภ�พสูงสุด  บริษัทจะมี
ก�รพิจ�รณ�ส่ังซ้ือสินค้�ในปริม�ณท่ีน้อยท่ีสุดท่ียังคงรักษ�เง่ือนไขก�รซ้ือท่ีดีได้และใช้วิธี
บริห�รอัตร�ก�รหมุนเวียนของสินค้�ให้ได้ประสิทธิภ�พสูงสุดโดยยังเพียงพอต่อปริม�ณ
ก�รข�ยและไม่ก่อให้เกิดก�รเสียโอก�สท�งก�รข�ยเน่ืองจ�กสินค้�ข�ดเน่ืองจ�กนโยบ�ย
ก�รส่ังซ้ือสินค้�ของ บิวต้ี ม�ร์เก็ต เน้นท่ีส่ังซ้ือปริม�ณไม่ม�กสินค้�เปล่ียนเร็วเพ่ือให้เกิด
ก�รหมุนเวียนของสินค้�ให้ตรงกับคว�มต้องก�รของลูกค้� (5) ก�รเจรจ�ต่อรองร�ค�
และเง่ือนไขก�รส่ังซ้ือให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุดเพ่ือก�รรักษ�อัตร�กำ�ไรข้ันต้นต�มท่ี
บริษัทกำ�หนดไว้ (6) ก�รออกใบสั่งซื้อให้ถูกต้องตรงกับร�ค�และเงื่อนไขก�รสั่งซื้อ
ที่ตกลง (7) เรื่องของก�รส่งมอบสินค้�โดยผู้ข�ยจะดำ�เนินก�รส่งสินค้�ที่คลังสินค้�
ของบริษัทฯโดยบริษัทให้คว�มสำ�คัญกับวันท่ีในก�รส่งมอบเน่ืองจ�กปริม�ณก�รสต๊อก
สินค้�คงคลังไม่ม�กทำ�ให้ก�รส่งมอบต้องตรงเวล�เพ่ือให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุดในก�ร
บริห�รสินค้�คงคลัง
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 ผู้ผลิตหรือผู้นำ�เข้�เคร่ืองสำ�อ�ง เป็นผู้มีหน้�ท่ีย่ืนคำ�ขอจดแจ้งเคร่ืองสำ�อ�งกับสำ�นักง�น อ.ย. โดยบริษัทจะมีส่วนร่วมในก�รตรวจสอบฉล�กสินค้�ให้มี
ข้อคว�มท่ีถูกต้องต�มกฎหม�ยซ่ึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับอนุญ�ตจ�กสำ�นักง�น อ.ย.แล้วท้ังหมด

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ผลิต
 บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับคุณภ�พของผู้ผลิตและผู้ข�ยสินค้� โดยผู้ผลิตท้ังหมดจะต้องได้รับก�รรับรองจ�กสำ�นักง�น อ.ย.ต�มกฎหม�ย รวมท้ังมีก�ร
กำ�หนดหลักเกณฑ์ในก�รประเมินผู้ผลิตและผู้ข�ยสินค้�โดยให้คว�มสำ�คัญกับคุณภ�พเป็นอันดับแรก ซ่ึงหลักก�รประเมินผู้ผลิตและผู้ข�ยสินค้�แบ่งออกเป็น
    ด้�นคุณภ�พสินค้�     ระดับคว�มสำ�คัญ/คะแนน  ร้อยละ 50
    ด้�นร�ค�     ระดับคว�มสำ�คัญ/คะแนน  ร้อยละ 20
    ด้�นคว�มตรงต่อเวล�ในก�รส่งมอบสินค้�   ระดับคว�มสำ�คัญ/คะแนน  ร้อยละ 10
    ด้�นก�รบริก�ร     ระดับคว�มสำ�คัญ/คะแนน  ร้อยละ 10
    ระยะเวล�ในก�รให้เครดิต    ระดับคว�มสำ�คัญ/คะแนน  ร้อยละ 10
      ผู้ผลิตร�ยใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ท่ีได้รับม�ตรฐ�น GMP (Good Manufacturing Practice) เกือบท้ังหมด (บ�งร�ยอยู่ในระหว่�งก�รดำ�เนินก�ร) โดย
บริษัทมีก�รประเมินผลผู้ผลิตและผู้ข�ยอย่�งต่อเนื่องทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่�แต่ละร�ยดำ�รงคุณภ�พและม�ตรฐ�นในระดับที่เหม�ะสมอย่�งต่อเนื่อง ทั้งนี้
ในปัจจุบันบริษัทส่ังผลิตจ�กผู้ผลิตเน้ือผลิตภัณฑ์จำ�นวนประม�ณ 36 ร�ย ซ่ึงผลิตสินค้�ท่ีแตกต่�งกันไปต�มคว�มชำ�น�ญของแต่ละร�ย โดยมิได้พ่ึงพิงผู้ผลิต
ร�ยใดร�ยหน่ึงอย่�งมีนัยสำ�คัญ นอกจ�กน้ี สำ�หรับผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับคว�มนิยม บริษัทจะทำ�ก�รจัดห�ผู้ผลิต 2 ร�ยควบคู่กันไป

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ---ไม่มี----

คว�มสัมพันธ์ น�ยปรัชญ� เลวัน ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัทต้ังแต่ไตรม�สท่ี 2 ปี 2555 และได้ล�ออกจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รและ
  ผู้บริห�รของบริษัท ต้ังแต่วันท่ี 10 พฤศจิก�ยน 2560 เป็นต้นไปส่วนคู่สัญญ�อ่ืนๆ มิได้มีคว�มสัมพันธ์บริษัท หรือกับกรรมก�รและผู้บริห�ร 
  ของบริษัท 
อ�ยุสัญญ�  สัญญ�มีอ�ยุ 5 ปีนับจ�กวันท่ีลงน�ม ส�ม�รถต่ออ�ยุได้ โดยท่ีแฟรนไชซีมิได้ประพฤติผิดสัญญ� และทำ�ต�มสัญญ�อย่�งถูกต้องครบถ้วน
ส�ระสำ�คัญ  • แฟรนไชซี ได้รับสิทธิในก�รทำ�ธุรกิจร้�นแฟรนไชส์ บิวต้ี บุฟเฟต์ ต�มส�ข�ท่ีระบุไว้
  • แฟรนไชซี ต้องใช้ “ระบบแฟรนไชส์ บิวต้ี บุฟเฟต์” ท่ีกำ�หนดโดยบริษัท ซ่ึงรวมถึงก�รตกแต่งร้�น ก�รกำ�หนดร�ค� ก�รอบรมพนักง�น  
     ก�รควบคุมคุณภ�พสินค้�และก�รบริก�ร ก�รใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในก�รควบคุมก�รข�ย ฯลฯ เพ่ือให้ร้�นแฟรนไชส์มีม�ตรฐ�นเดียวกัน
    กับร้�นส�ข�ท่ีดำ�เนินก�รโดยบริษัท
  • ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�นต่�งๆ เช่น ค่�ตกแต่งร้�น ค่�แรงพนักง�น ค่�เช่�สถ�นท่ี เป็นต้น อยู่ในคว�มรับผิดชอบของ แฟรนไชซี
  • บริษัทจะจัดให้มีก�รตรวจประเมินผลเป็นระยะ เพ่ือรักษ�ไว้ซ่ึงม�ตรฐ�นแบรนด์ของบริษัท
  • แฟรนไชซี ไม่ส�ม�รถโอนสิทธิในแฟรนไชส์ให้แก่บุคคลอ่ืนได้ เว้นแต่จะได้รับคว�มยินยอมจ�กบริษัท นอกจ�กน้ีก�รเปล่ียนแปลง 
     สัดส่วนก�รถือหุ้นหรือก�รลงทุนในนิติบุคคลของแฟรนไชซี ต้องได้รับคว�มยินยอมจ�กบริษัท
  • ตลอดอ�ยุสัญญ�และภ�ยในระยะเวล� 5 ปีนับจ�กท่ีสัญญ�ส้ินสุดลง แฟรนไชซีจะรักษ�คว�มลับและไม่ดำ�เนินธุรกิจในลักษณะท่ี 
     เป็นก�รแข่งขันกับบริษัท
  • เง่ือนไขก�รชำ�ระค่�สินค้� ให้เป็นไปต�มท่ีบริษัทกำ�หนด

สัญญาที่สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ

 • สัญญาแฟรนไชส์ “บิวต้ี บุพเฟต์” (Beauty Buffet Franchise Agreement)
 ในปัจจุบันบริษัทมีก�รจัดจำ�หน่�ยสินค้�ในลักษณะของแฟรนไชส์ให้กับผู้จัดจำ�หน่�ยจำ�นวน 2 ส�ข� และไม่มีนโยบ�ยเปิดให้แฟรนไชส์ในประเทศ
เพ่ิมอีก อย่�งไรก็ต�มในกรณีท่ีร้�นแฟรนไชส์ส�ข�ใดปิดตัวลง ผู้ท่ีได้รับแฟรนไชส์ส�ม�รถเปล่ียนสถ�นท่ีจัดต้ังร้�นได้ ท้ังน้ี บริษัทจัดให้มีก�รทำ�สัญญ�แฟรน
ไชส์เป็นล�ยลักษณ์อักษรเพ่ือคว�มชัดเจนในก�รบริห�รจัดก�ร ส�ระสำ�คัญโดยสรุปดังน้ี

      คู่สัญญ� (“แฟรนไชซี”)
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 • สัญญาการจัดจำาหน่ายสินค้า “บิวต้ี บุพเฟต์” และ “บิวต้ี คอทเทจ” (Beauty Buffet & Beauty Cottage 
Distribution Agreement)
 ในปี 2555 บริษัทเร่ิมมีก�รขย�ยก�รจำ�หน่�ยสินค้�ไปยังต่�งประเทศ โดยมีนโยบ�ยก�รกระจ�ยสินค้�ผ่�นผู้จัดจำ�หน่�ยซ่ึงมีคว�มชำ�น�ญในท้องถ่ิน 
เร่ิมต้นท่ีประเทศกัมพูช� เน่ืองจ�กเล็งเห็นถึงศักยภ�พของตล�ดและของผู้จัดจำ�หน่�ย โดยจัดทำ�สัญญ�ก�รจัดจำ�หน่�ยสินค้� โดยสรุปดังน้ี

 • สัญญาอนุญาตให้จัดจำาหน่ายสินค้าช่องทางออนไลน ์
 ในปี 2561 บริษัทเริ่มมีก�รขย�ยก�รจัดจำ�หน่�ยสินค้�ไปในช่องท�งออนไลน์ในต่�งประเทศ โดยมีนโยบ�ยให้แต่งตั้งตัวแทนจำ�หน่�ยสินค้�
ช่องท�งออนไลน์ โดยสรุปดังน้ี

ค่�ใช้จ่�ยของแฟรนไชซี   ค่�ใช้จ่�ยของแฟรนไชซี ค่�ธรรมเนียมแรกเข้�จำ�นวนหนึ่ง ซึ่งชำ�ระเพียงครั้งเดียว ณ วันทำ�สัญญ� แฟรนไชซี ส�ม�รถซื้อสินค้�ใน 
     อัตร�ส่วนลดต�มท่ีตกลงกันในสัญญ� ในกรณีท่ี แฟรนไชซี ต้องก�ร แฟรนไชซอร์ส�ม�รถจัดห�เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีจำ�เป็นในก�ร
     ประกอบธุรกิจ พร้อมท้ังจัดส่งพนักง�นประจำ�ส�ข�ให้กับแฟรนไชซี โดยแฟรนไชซีชำ�ระร�ค�ต่อแฟรนไชชอร์ ต�มค่�ใช้จ่�ยท่ีเกิดข้ึนจริง 
     บวกกับค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�นอีกจำ�นวนหน่ึง  แฟรนไชซี ชำ�ระค่�ขนส่ง และค่�ดำ�เนินก�รอ่ืนๆ เป็นร�ยเดือนต�มอัตร�ท่ีตกลงร่วมกัน
     ท้ังน้ี บริษัทได้พิจ�รณ�และกำ�หนดเง่ือนไขต่�งๆในสัญญ�แฟรนไชส์ให้เป็นเช่นเดียวกันท้ังหมดทุกร�ย
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 • สัญญาซื้อขายสินค้าเพื่อจัดจำาหน่าย
 ในปี 2558 บริษัทเร่ิมมีก�รขย�ยก�รจำ�หน่�ยสินค้�ไปยังภูมิภ�คม�กข้ึนผ่�นช่องท�งค้�ปลีก โดยมีนโยบ�ยก�รกระจ�ยสินค้�ผ่�นผู้จัดจำ�หน่�ยซ่ึงมี
คว�มชำ�น�ญในท้องถ่ิน เน่ืองจ�กเล็งเห็นถึงศักยภ�พของตล�ดและของผู้จัดจำ�หน่�ย โดยจัดทำ�สัญญ�ก�รจัดจำ�หน่�ยสินค้� มีส�ระสำ�คัญโดยสรุปดังน้ี
 คู่สัญญ�  บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โพรดักส์จำ�กัด (“ผู้จัดจำ�หน่�ย”) 
 คว�มสัมพันธ์ ผู้จัดจำ�หน่�ยไม่มีคว�มสัมพันธ์กับบริษัท 
 อ�ยุสัญญ�  สัญญ�มีอ�ยุ 3 ปี เม่ือครบอ�ยุแล้ว ห�กคู่สัญญ�ไม่ได้ทำ�ก�รแจ้งบอกเลิกสัญญ�เป็นหนังสือก่อนสัญญ�ส้ินสุดลงล่วงหน้� 90 วัน  
   จะถือว่�สัญญ�มีผลต่อเน่ืองไปอีกคร้ังละ 1 ปี จนกว่�จะมีก�รแจ้งบอกเลิกสัญญ�
 ส�ระสำ�คัญ  • ผู้จัดจำ�หน่�ย มีสิทธิในก�รจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ของบริษัท ภ�ยใต้เคร่ืองหม�ยก�รค้� 
   “Made In Nature”,“Girly Girl”และ “Scentio” ในร้�นข�ยสินค้�กลุ่มคว�มง�มในแต่ละภูมิภ�ค โดยยกเว้นก�รจัดจำ�หน่�ยใน 
   ร้�นค้�ท่ีเป็นช่องท�งบริษัทอยู่ก่อนแล้ว และผู้จัดจำ�หน่�ยจะไม่จำ�หน่�ยหรือเป็นตัวแทนจำ�หน่�ยสินค้�อ่ืนใดอันเป็น สินค้� 
   ประเภทเดียวกันกับสินค้�ของบริษัท
   • บริษัท จำ�หน่�ยสินค้�ให้แก่ผู้จัดจำ�หน่�ยในร�ค�ข�ยปลีกพร้อมส่วนลดต�มอัตร�ท่ีตกลง กัน โดยผู้จัดจำ�หน่�ยต้องกำ�หนด 
   ร�ค�ข�ยสินค้�ต�มท่ีตกลงกัน โดยห�กมีก�รเปล่ียนแปลงต้องได้รับอนุมัติจ�กบริษัทก่อน
   • ผู้จัดจำ�หน่�ยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยในก�รขนส่ง ค่�ประกันภัย และดำ�เนินก�รขนส่งสินค้�ไปยังเขตก�รข�ยของผู้จัดจำ�หน่�ย
   • ผู้จัดจำ�หน่�ยชำ�ระค่�สินค้�เป็นสกุลเงินบ�ทไทย โดยชำ�ระจำ�นวนเต็มของมูลค่�เม่ือครบกำ�หนด 60 วันหลังจ�กวันส่งมอบสินค้�  
   หลังจ�กหักค่�ใช้จ่�ยท่ีผู้จัดจำ�หน่�ยได้กระทำ�ก�รแทนบริษัทไปก่อนโดย ผู้จัดจำ�หน่�ยจะต้องจัดทำ�ร�ยง�นสรุปค่�ใช้จ่�ย  
   กิจกรรมก�รโฆษณ�และส่งเสริมก�รข�ยให้แก่บริษัททุกเดือน
   • ก�ร เรียกร้องค่�เสียห�ย ผู้จัดจำ�หน่�ยจะเรียกร้องได้ไม่เกินกว่�ร�ค�ท่ีตกลงซ้ือข�ยกัน และต้องเรียกร้องภ�ยในระยะเวล�  
   30 วัน นับจ�กวันปร�กฏเหตุคว�มเสียห�ยน้ัน
 

 • สัญญาสั่งผลิตเครื่องสำาอาง (สัญญารักษาความลับในสูตรการผลิต)
 โดยปกติแล้วบริษัทจะสั่งซื้อสินค้�จ�กโรงง�นที่มีคว�มเชี่ยวช�ญในก�รผลิตผลิตภัณฑ์ต่�งๆของบริษัท โดยจะมีก�รจัดทำ�สัญญ�กับผู้ผลิตทุกร�ย
ที่มีส่วนในก�รควบคุมสูตรก�รผลิต โดยมีส�ระสำ�คัญคือผู้ผลิตจะไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่สูตรหรือส่วนผสมของสินค้�และข้ันตอนก�รผลิตให้บุคคลอ่ืนได้รับทร�บ 
รวมถึงจะไม่ผลิตสินค้�ดังกล่�วออกม�จำ�หน่�ยเอง ท้ังน้ี ให้เง่ือนไขดังกล่�วมีผลท้ังในขณะท่ีผู้ผลิตยังทำ�ก�รผลิตให้กับบริษัท และมีผลต่อเน่ืองไปอีกเป็นระยะ
เวล� 1 - 3 ปี (ผู้ผลิตแต่ละร�ยจะมีก�รต่อรองระยะเวล�ของผลต่อเน่ืองแตกต่�งกัน แต่โดยรวมอยู่ในช่วง 1 – 3 ปี) หลังจ�กท่ีบริษัทยกเลิกก�รผลิตดังกล่�วแล้ว

งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ
เนื่องจ�กธุรกิจของบริษัทมิได้เป็นก�รผลิตต�มคำ�สั่งจ�กลูกค้� ดังนั้นจึงไม่มีง�น
ที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
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 บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำ�กัด (มห�ชน) เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2543 และเข้�จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนธันว�คม 2555 
ด้วยทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บ�ท ดำ�เนินธุรกิจจำ�หน่�ยปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�งและบำ�รุงผิว ภ�ยใต้แนวคิด 5 รูปแบบ ได้แก่ บิวตี้ บุฟเฟต์ 
(BEAUTY BUFFET), บิวตี้ คอทเทจ (BEAUTY COTTAGE) , บิวตี้ ม�ร์เก็ต (BEAUTY MARKET), เมด อิน เนเจอร์ (MADE IN NATURE) และตลอดระยะ
เวล�ที่ผ่�นบริษัทมีผลประกอบก�รที่ดีและเติบโตอย่�งต่อเนื่องโดยยึดถือหลักก�รดำ�เนินธุรกิจบนแนวท�งดังนี้ 

ปรัชญาองค์กร ( Corporate Philosophy ) 
 “ สร้�งสรรค์ เปลี่ยนแปลง ยั่งยืน ”
 “ Creative Dynamic Sustainable ”

วิสัยทัศน์ของบริษัท ( Vision )
 “International Beauty & Health Business”

พันธกิจ (Mission)
 1. สร้�งสรรค์กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้�นคว�มง�มที่มีคุณภ�พดีและทันสมัยเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของวิถีชีวิตสมัยใหม่
 2. นำ�ผลิตภัณฑ์ให้เข้�ถึงกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยโดยขย�ยช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยให้หล�กหล�ยครอบคลุมทั่วประเทศ และขย�ยสู่ระดับภูมิภ�ค 
 3. พัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันขององค์กร ให้พร้อมรองรับก�รเปลี่ยนแปลงเพื่อนำ�ไปสู่ก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน
 4.  ดำ�เนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบ�ล โดยคำ�นึงถึงผลตอบแทนและผลกระทบที่ผู้ถือหุ้น พนักง�นและสังคมจะได้รับ

ค่านิยมองค์กร ( B E A U T Y  Core Values )
 B Beyond customer’s Expectation  ให้บริก�รเหนือคว�มค�ดหวังของลูกค้�

 E Endless Creativity    คว�มคิดสร้�งสรรค์ไม่มีที่สิ้นสุด

 A Accountability    มีคว�มรับผิดชอบต่อง�นที่ทำ� ต่อตนเองและต่อผู้อื่น 

 U Undertake 100 % result    ยืนยันรับประกันผลง�น 100 %  มุ่งที่ง�นทำ�ให้สำ�เร็จ

 T Trustworthy Teamwork   ไว้เนื้อเชื่อใจได้ ทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 Y Young lifestyle    ทันสมัย ไม่ตกยุค

ความหมายตามสีของตราสัญลักษณ์ของบริษัท

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

 จ�กปรัชญ�องค์กร,วิสัยทัศน์,พันธกิจ, ค่�นิยมองค์กรและ คว�มหม�ยต�มสีของตร�สัญลักษณ์ จะเห็นได้ว่�บริษัทตระหนักถึงบทบ�ทและหน้�ที่
คว�มรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้� พนักง�น ลูกค้� ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังมีคว�มมุ่งมั่นที่จะแสดงถึงคว�มรับผิดชอบต่อสังคมโดยนำ�หลักก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีม�เป็นนโยบ�ยในก�รบริห�รง�นของบริษัทให้เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ โปร่งใส ตรวจสอบได้ นอกจ�กนี้ บริษัทยังนำ�แนวท�งปฏิบัติ
ต�มหลักก�ร 8 ข้อม�ใช้เป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินง�น เพื่อให้เกิดก�รพัฒน�และเติบโตไปด้วยกันอย่�งยั่งยืนคือ
 1. ก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม
 2. ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น
 3. ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน
 4. ก�รปฏิบัติต่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรม

5. คว�มรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. ก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม
7. ก�รร่วมพัฒน�ชุมชนหรือสังคม
8. ก�รมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้ม�จ�กก�รดำ�เนินธุรกิจ
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  1.การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
 บริษัทให้คว�มสำ�คัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบ�ยในก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มท่ีสำ�คัญดังน้ี

 ผู้ถือหุ้น  : บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มรู้และทักษะก�รบริห�รจัดก�รอย่�งสุดคว�มส�ม�รถในทุกกรณีด้วยคว�มซ่ือสัตย์สุจริ 
   ตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่และร�ยย่อยเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมท้ังเปิดเผยข้อมูลอย่�งสม่ำ�เสมอ
   และครบถ้วนต�มคว�มเป็นจริง 
 พนักง�น  : บริษัทจะให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนักง�นดูแลรักษ�สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นให้มีคว�มปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
   ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน�ศักยภ�พของพนักง�นอย่�งท่ัวถึงและสม่ำ�เสมอปฏิบัติต�มกฎหม�ยและข้อบังคับต่�งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
   กับพนักง�นอย่�งเคร่งครัดรวมท้ังหลีกเล่ียงก�รกระทำ�ใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซ่ึงอ�จมีผลกระทบต่อคว�มม่ันคงในหน้�ท่ีก�รทำ�ง�น 
   ของพนักง�นตลอดจนปฏิบัติต่อพนักง�นด้วยคว�มสุภ�พ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจ�กพนักง�นทุกระดับอย่�งเท่�เทียม 
   และเสมอภ�คกัน
 ลูกค้�  : บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะสร้�งคว�มพึงพอใจและคว�มม่ันใจให้กับลูกค้� เอ�ใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้� โดยลูกค้�จะต้องได้รับสินค้�ท่ีมี 
   คุณภ�พและปลอดภัย ก�รบริก�รท่ีดี ในระดับร�ค�ท่ีเหม�ะสม และเป็นไปต�มม�ตรฐ�นท่ีได้กำ�หนดไว้ รวมท้ังปฏิบัติต�มเง่ือนไข 
   และข้อตกลงท่ีมีต่อลูกค้�อย่�งเคร่งครัด มีก�รพัฒน�ยกระดับม�ตรฐ�นสินค้�และบริก�รให้สูงข้ึนอย่�งต่อเน่ือง 
 คู่ค้�และเจ้�หน้ี  : บริษัทจะไม่ดำ�เนินก�รท่ีทุจริตในก�รค้�กับคู่ค้�และเจ้�หน้ีและมุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติต�มเง่ือนไขต่�งๆ ท่ีมีต่อเจ้�หน้ีอย่�งเคร่งครัดไม่ 
   ว่�จะเป็นเร่ืองวัตถุประสงค์ของก�รใช้เงิน ก�รชำ�ระคืนก�รดูแลคุณภ�พหลักทรัพย์ค้ำ�ประกัน และเร่ืองอ่ืนใดท่ีได้ทำ�ข้อตกลงไว้
   กับเจ้�หน้ีเพ่ือบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน 
 คู่แข่งท�งก�รค้�  : บริษัทจะประพฤติปฏิบัติภ�ยใต้กรอบกติก�ของก�รแข่งขันท่ีดีไม่แสวงห�ข้อมูลท่ีเป็นคว�มลับของคู่แข่งท�งก�รค้�ด้วยวิธีก�รท่ี 
   ไม่สุจริตหรือไม่เหม�ะสมและไม่พย�ย�มทำ�ล�ยช่ือเสียงของคู่แข่งท�งก�รค้�ด้วยก�รกล่�วห�ในท�งร้�ยโดยไร้มูลคว�มจริง
 สังคมส่วนรวม  : บริษัทจะไม่กระทำ�ก�รใดๆ ท่ีจะส่งผลเสียห�ยต่อสังคมทรัพย�กรธรรมช�ติและสภ�พแวดล้อมอีกท้ังยังต้องแสวงห�โอก�ส 
   สนับสนุนกิจกรรมสร้�งสรรค์สังคมปลูกฝังจิตสำ�นึกของคว�มรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดข้ึนในหมู่พนักง�นทุกระดับอย่�งต่อเน่ือง 
   และจริงจังรวมท้ังปฏิบัติหรือควบคุมให้มีก�รปฏิบัติอย่�งเคร่งครัดต�มเจตน�รมณ์ของกฎหม�ยและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วย 
   ง�นท่ีกำ�กับดูแล

 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 บริษัทฯได้กำ�หนดไว้ในจรรย�บรรณธุรกิจท่ีทำ�ให้เกิดก�รปฏิบัติง�นด้วยคว�มซ่ือสัตย์สุจริต ถูกต้องต�มกฎหม�ย  ก�รเค�รพสิทธิซ่ึงกันและกัน  
และก�รดูแลรักษ�ทรัพย�กรท้ังภ�ยในบริษัทและส่ิงแวดล้อมภ�ยนอก ซ่ึงก�รให้คว�มสำ�คัญกับจริยธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจจะทำ�ให้มีก�รปฏิบัติง�น
ด้วยคว�มซ่ือสัตย์สุจริต ก�รควบคุมภ�ยในทำ�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พข้ึนส่งผลให้เกิดคว�มเช่ือม่ันกับตล�ดทุนและสร้�งคว�มน่�เช่ือถือให้กับนักลงทุน
และบริษัทยังได้กำ�หนดเป็นนโยบ�ยเก่ียวกับคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ครอบคลุม 2 เร่ือง คือ (1) เร่ืองร�ยก�รท่ีเก่ียวโยงกัน โดยบริษัทจะพิจ�รณ�
คว�มเหม�ะสมก่อนท่ีจะทำ�ร�ยก�รท่ีเก่ียวโยงกันอย่�งรอบคอบทุกร�ยก�รรวมท้ังกำ�หนดร�ค�และเง่ือนไขของร�ยก�รเก่ียวโยงกัน เสมือนทำ�ร�ยก�ร
กับบุคคลภ�ยนอก (Arm’s Length Basis)  และมีคณะกรรมก�รตรวจสอบเป็นผู้พิจ�รณ�คว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผลของร�ยก�ร  (2) สถ�นก�รณ์อ่ืนๆ 
ท่ีทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ คือ ไม่เรียกไม่รับหรือจ่�ยผลประโยชน์ใดๆท่ีไม่สุจริตจ�กผู้เก่ียวข้องท�งธุรกิจ และในปี 2558 บริษัทได้แสดง
เจตน�รมณ์เข้�ร่วมโครงก�ร แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต

 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
 บริษัทให้คว�มสำ�คัญและตระหนักในก�รเค�รพสิทธิมนุษยชนและสนับสนุนคว�มเท่�เทียมกันในสังคมอยู่เสมอม� โดยในบริษัทได้มีก�ร
จัดตั้งคณะกรรมก�รสวัสดิก�รของบริษัทซึ่งม�จ�กก�รเลือกตั้งของพนักง�นโดยตรงเพื่อเป็นตัวแทนของพนักง�นในก�รเรียกร้องและพูดคุยกับ
ผู้บริห�รของบริษัทในเรื่องต่�งๆทั้งในเรื่องสวัสดิก�รและสิทธิของพนักง�นในแง่มุมต่�งๆ
 คณะกรรมก�รสวัสดิก�รในสถ�นประกอบกิจก�รน้ีมีจำ�นวน 5 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นผู้แทนในก�รร่วมปรึกษ�ห�รือ ควบคุมดูแล 
ตรวจตร� และเสนอคว�มคิดเห็นในเรื่องสวัสดิก�รต่�งๆ เพื่อจัดสวัสดิก�รให้กับพนักง�น โดยคณะกรรมก�รฯมีอำ�น�จหน้�ที่ดังนี้
 1. ร่วมห�รือกับน�ยจ้�งเพื่อจัดสวัสดิก�รแก่ลูกจ้�ง
 2. ให้คำ�ปรึกษ�ห�รือ และเสนอแนะคว�มเห็นแก่น�ยจ้�งในก�รจัดสวัสดิก�รสำ�หรับลูกจ้�ง
 3. ตรวจตร� ควบคุม ดูแลสวัสดิก�รที่น�ยจ้�งจัดให้แก่ลูกจ้�ง
 4. เสนอข้อคิดเห็นและแนวท�งในก�รจัดสวัสดิก�รที่เป็นประโยชน์ สำ�หรับลูกจ้�งต่อคณะกรรมก�รสวัสดิก�รแรงง�น

 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษัทฯได้กำ�หนดไว้ในหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีหมวดที่ 3 บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย เรื่องของ พนักง�น โดยบริษัทจะให้ผลตอบแทน
ที่เป็นธรรมแก่พนักง�นดูแลรักษ�สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นให้มีคว�มปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินให้คว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน�ศักยภ�พ
ของพนักง�นอย่�งท่ัวถึงและสม่ำ�เสมอปฏิบัติต�มกฎหม�ยและข้อบังคับต่�งๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพนักง�นอย่�งเคร่งครัดรวมท้ังหลีกเล่ียงก�รกระทำ�ใดๆ 
ที่ไม่เป็นธรรมซ่ึงอ�จมีผลกระทบต่อคว�มม่ันคงในหน้�ท่ีก�รทำ�ง�นของพนักง�นตลอดจนปฏิบัติต่อพนักง�นด้วยคว�มสุภ�พ รับฟังข้อคิดเห็นและขอ้
เสนอแนะจ�กพนักง�นทุกระดับอย่�งเท่�เทียมและเสมอภ�คกัน 
 บริษัทให้ค่�ตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินแก่พนักง�นอย่�งเป็นธรรมโดยพิจ�รณ�จ�กคุณวุฒิและประสบก�รณ์มีก�รปรับข้ึนค่�จ้�งทุกปี พิจ�รณ�จ่�ย
โบนัสโดยดูจ�กผลประกอบก�รของบริษัทเป็นสำ�คัญ และพิจ�รณ�จ่�ยค่�อ่ืนๆ เช่น ค่�ล่วงเวล� เบ้ียเล้ียง ค่�คอมมิชช่ัน  ค่�บริห�รส�ข�  ค่�ดูแล
รักษ�สินค้� เป็นต้น และยังมีก�รให้ร�งวัลพิเศษต่�งๆแก่พนักง�นต�มคว�มส�ม�รถอย่�งสม่ำ�เสมอ อีกท้ังบริษัทฯยึดถือบทบัญญัติกฎหม�ยแรงง�น
เป็นข้อกำ�หนดข้ันต่ำ�ท่ีพนักง�นทุกคนจะได้รับเพ่ือแสดงถึงก�รเค�รพสิทธิมนุษยชนและเพ่ือให้เกิดคว�มเป็นธรรมแก่พนักง�น
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กิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในองค์กร

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ชื่อ “กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสินสถ�พรซึ่งจดทะเบียนแล้ว” บริห�รโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน
รวมบัวหลวงจำ�กัด ซึ่งบริษัทและพนักง�นจะจ่�ยเงินเข้�กองทุนเป็นร�ยเดือนในอัตร�ร้อยละ 3 – 5  ของเงินเดือน ก�รจัดตั้งกองทุนดังกล่�วมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้�งขวัญและกำ�ลังใจให้แก่พนักง�น และเพื่อจูงใจให้พนักง�นทำ�ง�นกับบริษัทในระยะย�ว
 บริษัทฯ ยังคงมีนโยบ�ยพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลอย่�งต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ พัฒน�และเสริมสร้�งทรัพย�กรบุคคลให้มี
คว�มรู้ คว�มเข้�ใจในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของตนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ เป็นก�รพัฒน�ให้บุคล�กรมีคว�มก้�วหน้�ในส�ยง�นขึ้นไปเรื่อยๆ 
(Career Path) และมุ่งเน้นก�รส่งเสริมให้องค์กรส�ม�รถแข่งขันอย่�งมีคว�มได้เปรียบในธุรกิจได้   
 บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อว�งแผนง�น
ด้�นคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น รวมทั้งคว�มปลอดภัยนอกง�นเพื่อป้องกันและลดก�รเกิดอุบัติเหตุ ก�รประสบอันตร�ย ก�รเจ็บป่วย หรือก�ร
เกิดเหตุเดือดร้อนรำ�ค�ญอันเนื่องจ�กก�รทำ�ง�น หรือคว�มไม่ปลอดภัยในก�รทำ�ง�นเสนอต่อน�ยจ้�ง และห�แนวท�งปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
ต�มกฎหม�ยหม�ย ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้�นคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นของสถ�นประกอบกิจก�ร

ก�รซ้อมดับเพลิง ประจำ�ปี 2561

ง�นเลี้ยงปีใหม่พร้อมแจกร�งวัล ประจำ�ปี 2561

สืบส�นเทศก�ลสงกร�นต์
ประจำ�ปี 2561

อบรมคว�มรู้ระดับหัวหน้�
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ภ�พบรรย�ก�ศก�รทำ� workshop ให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รบำ�รุงผิวและเทคนิคก�รแต่งหน้�อย่�งถูกวิธีต�มองค์กรหรือห้�งร้�นที่มีคว�มสนใจ

 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 บริษัท ดำ�เนินธุรกิจจำ�หน่�ยปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�งและบำ�รุงผิวเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้บริโภคให้ได้อย่�งครอบคลุมและ
ทั่วถึงบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้�งคว�มพึงพอใจและคว�มมั่นใจให้กับลูกค้� เอ�ใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้� โดยลูกค้�จะต้องได้รับสินค้�ที่มีคุณภ�พ
และปลอดภัย ก�รบริก�รที่ดี ในระดับร�ค�ที่เหม�ะสม และเป็นไปต�มม�ตรฐ�นที่ได้กำ�หนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติต�มเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อ
ลูกค้�อย่�งเคร่งครัด มีก�รพัฒน�ยกระดับม�ตรฐ�นสินค้�และบริก�รให้สูงขึ้นอย่�งต่อเนื่อง
 • ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำ�อ�งและบำ�รุงผิว (ไม่รวมถึงอุปกรณ์เสริมคว�มง�ม) เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับก�รขออนุญ�ตก�รผลิตจ�กสำ�นักง�นคณะ
กรรมก�รอ�ห�รและย� (“สำ�นักง�น อ.ย.”) ต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุขโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือเคร่ืองสำ�อ�งควบคุม ซ่ึงจะต้องมีก�ร
ย่ืนคำ�ขอจดแจ้งเคร่ืองสำ�อ�งและแสดงเลขท่ีใบรับแจ้งท่ีได้รับก�รข้ึนทะเบียนไว้ในฉล�กของผลิตภัณฑ์ทุกร�ยก�ร  และเคร่ืองสำ�อ�งควบคุมพิเศษ 
เป็นเคร่ืองสำ�อ�งท่ีมีส่วนผสมของส�รควบคุมพิเศษ ซ่ึงในฉล�กของผลิตภัณฑ์จะต้องแสดงเลขท่ีใบรับแจ้ง รวมถึงต้องมีเลขท่ี อ.ย.
 • ผลิตภัณฑ์มีข้อคว�มแสดงถึงวิธีก�รใช้ผลิตภัณฑ์อย่�งละเอียดเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค
 • ผลิตภัณฑ์มีก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รรับคืนสินค้�หรือเรียกคืนสินค้�ในกรณีสินค้�มีปัญห�ไว้เพื่อเป็นแนวท�งปฏิบัติ คือ ห�กลูกค้�ไม่
พึงพอใจในสินค้�ท่ีซ้ือไปก็ส�ม�รถคืนสินค้�ได้ภ�ยใน 14 วัน โครงก�รรับประกันคว�มพึงพอใจของลูกค้�(Customer Satisfaction Guarantee)ซ่ึงเร่ิม
โครงก�รต้ังแต่ปี 2551 เป็นต้นม�) โดยท่ีผ่�นม�มีมูลค่�ในก�รคืนสินค้�น้อยม�กหรือประม�ณร้อยละ 0.01 ของยอดข�ยโดยรวม 
 • มีก�รรับคว�มคิดเห็นของผลิตภัณฑ์จ�กพนักง�นข�ยและลูกค้�ผ่�นช่องท�งออนไลน์เช่นท�ง Website, Web board, Call Center, Social 
Media อย่�งสม่ำ�เสมอเพ่ือให้เกิดก�รปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีข้ึน
 • มีช่องท�งเพ่ือให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคในหล�ยช่องท�งเช่นท�ง Website, Web board, Call Center, Social Media
 • บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับคุณภ�พของผู้ผลิตและผู้ข�ยสินค้� เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด  โดยบริษัทมีก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์
ใช้ในก�รประเมินผู้ผลิตและผู้ข�ยสินค้�โดยให้คว�มสำ�คัญกับคุณภ�พเป็นอันดับแรก รองลงม� คือ ด้�นร�ค�,ด้�นคว�มตรงต่อเวล�ในก�รส่ง
มอบสินค้� ,ด้�นก�รบริก�รและด้�น ระยะเวล�ในก�รให้เครดิต ต�มลำ�ดับ
 • บริษัทไม่มีนโยบ�ยก�รผลิตสินค้�ด้วยตนเอง ดังนั้นบริษัทจึงให้คว�มสำ�คัญกับก�รคัดเลือกผู้ผลิต โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะได้รับ
ก�รผลิตจ�กบริษัทผู้ผลิตหล�ยร�ยที่มีคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นสำ�หรับผลิตภัณฑ์ประเภทต่�งๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พสูงสูดจ�ก
ผู้ผลิตที่มีคว�มเชี่ยวช�ญและมีม�ตรฐ�น
 • บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับลูกค้�และลูกค้�สม�ชิก โดยบริษัทจัดกิจกรรมท�งก�รตล�ดและก�รส่งเสริมก�รข�ยอย่�งสม่ำ�เสมอให้กับลูกค้� เช่น
     - โครงก�รสะสมแต้มของแบรนด์บิวตี้บุฟเฟต์ บิวตี้ คอทเทจ ให้กับลูกค้�สม�ชิก  เพื่อลูกค้�ส�ม�รถนำ�แต้มที่สะสมอยู่ม�รับเป็นส่วนลด
ในก�รซื้อสินค้�และแลกสินค้�ที่ลูกค้�ชื่นชอบ    
 -  Special for Privilege Member เฉพ�ะสม�ชิก สินค้�ใหม่ได้ใช้ก่อนใครลดพิเศษ 
 - Surprise gift ก�รมอบสินค้�ออกใหม่ให้กับลูกค้�ท่ีมีคว�มภักดีกับแบรนด์โดยมีก�รซ้ือสินค้�ท่ีมีระยะเวล�ต่อเน่ืองกันม�น�นเพ่ือให้ลูกค้�
เกิดคว�มผูกพันกับแบรนด์และรู้สึกเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในแบรนด์
 -  Privilege for Member ประส�นง�นกับองค์กรอ่ืนๆทำ� Value Added ให้กับผู้ถือบัตรสม�ชิกแบรนด์บิวต้ีบุฟเฟต์ และบิวต้ีคอทเทจได้รับสินค้� 
ส่วนลด และก�รบริก�รในสถ�นที่ต่�งๆ อ�ทิ โรงแรม สป� ร้�นอ�ห�ร โรงพย�บ�ล สถ�นเสริมคว�มง�ม สถ�นบันเทิง ฯลฯ
นอกจ�กนี้พนักง�นข�ยหน้�ร้�นส�ม�รถเรียกดูบันทึกประวัติก�รซื้อของลูกค้�ที่เป็นสม�ชิกได้ทันที ส่งผลให้ส�ม�รถกระตุ้นก�รเพิ่มยอดข�ยจ�ก
ร�ยก�รสินค้�ที่สม�ชิกเคยซื้ออยู่เป็นประจำ�หรือส�ม�รถแนะนำ�เชิญชวนให้สม�ชิกทดลองซ้ือสินค้�กลุ่มใกล้เคียงเพื่อเพิ่มประสบก�รณ์ก�รใช้
สินค้�
 - กิจกรรมส่งต่อคว�มสวยถึงลูกค้�ท่ีหน้�ร้�นเพ่ือให้สม�ชิกและกลุ่มเป้�หม�ยมีส่วนร่วมกับกิจก�รหน้�ร้�นและมีประสบก�รณ์กับสินค้�เพ่ือให้เกิด
คว�มผูกพันกับแบรนด์และก�รได้ทดลองสินค้�ทำ�ให้ง่�ยต่อก�รซื้อ
 -  นำ�เสนอผลิตภัณฑ์ได้ตรงต�มคว�มต้องก�ร หรือแก้ปัญห�ให้กับลูกค้�ได้ทันท่วงทีผ่�นช่องท�งต่�งๆ Customer Service 02 946 0700-6 
และใน Facebook ของแต่ละแบรนด์
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ร่วมบริจาค ปี 2561

 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 เนื่องจ�กบริษัท ได้เจริญเติบโตอย่�งรวดเร็ว จึงมีก�รเพิ่มขึ้นของส�ยง�นต่�งๆ และจำ�นวนบุคล�กร ทำ�ให้มีแนวโน้มของก�รเกิดอุบัติเหตุ 
และใช้ส�ธ�รณูปโภคที่สูงขึ้น ท�งคณะกรรมก�รคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น เจ้�หน้�ที่คว�มปลอดภัยในก�ร
ทำ�ง�นระดับหน้�หน้�ง�น และฝ่�ยธุรก�ร จึงได้จัดทำ�โครงก�รที่รวมกิจกรรมส่งเสริมด้�นคว�มปลอดภัย และก�รประหยัดค่�ใช้จ่�ยขึ้นม�เพื่อ
รณรงค์ควบคู่กันไป โดยจัดโครงก�ร S2S ( SAFETY & SAVE COST ) โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงก�ร S2S ดังนี้
 1. เพื่อให้คว�มรู้พนักง�นเรื่องแนวท�งปฏิบัติ และป้องกันก�รเกิดอุบัติเหตุจ�ก�รทำ�ง�น
 2. เพื่อลดค่�ใช้จ่�ย และประหยัดก�รใช้พลังง�น
 3. เพื่อส่งเสริมภ�พลักษณ์ที่ดีขององค์กร

 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
นอกจ�กนี้บริษัทยังได้ร่วมกิจกรรรมพัฒน�ชุมชนหรือสังคมอีกหล�ยกิจกรรม เช่น
 • สนับสนุนบริจ�คเครื่องสำ�อ�งให้กับมูลนิธิ
 • สนับสนุนเงินบริจ�คเทศก�ลตรุษจีน ประจำ�ปี 2561 (ตรุษจีน ตรุษเวียดน�ม) จังหวัดอุดรธ�นี
 • สนับสนุนเงินบริจ�ควันเด็กแห่งช�ติประจำ�ปี 2561โรงเรียนวัดนวลจันทร์
 • สนับสนุนเงินบริจ�คโครงก�รนักกีฬ�ช้�งเผือกเพื่อต่อต้�นย�เสพติด โรงเรียนบ่อเกลือ จ.น่�น
 • สนับสนุนเงินบริจ�ค”ชื่นสุขขี ที่ศรีวะน�ไล” ประจำ�ปี 2561  ในง�นเทศก�ลแห่เทียนพรรษ� จ.อุบลร�ชธ�นี 
 • สนับสนุนเงินบริจ�คก�รแข่งขันโบว์ลิ่งก�รกุศล “โบว์ลิ่งกลิ้งเพื่อน้อง สวนนนท์ ครั้งที่ 1” โรงเรียนสวนกุหล�บ นนทบุรี
 • สนับสนุนเงินบริจ�ครับน้องขึ้นดอยประจำ�ปี 2561  มูลนิธิโรงพย�บ�ลสวนดอก
 • สนับสนุนบริจ�คโครงก�รเติมคว�มฝันให้น้องด้วยพลังง�นสะอ�ดติดตั้งระบบพลังง�น  แสงอ�ทิตย์  โรงเรียน เก�ะปันหยี จ. พังง� 
 • สนับสนุนบริจ�คชมรมนักเดิน–วิ่งโรงพย�บ�ลอุตรดิตถ์โครงก�ร“โรงพย�บ�ลอุตรดิตถ์มินิม�ร�ธอน๒๐๑๘”  
 • สนับสนุนบริจ�คกิจกรรมวันแม่แห่งช�ติ  ท�งสถ�นีวิทยุวพท. Fm 90.5 Mhz
 • ร่วมทำ�บุญทอดกฐิน ชมรมผู้สูงอ�ยุ โรงพย�บ�ลทห�รผ่�นศึก  
 • สนับสนุนก�รจัดง�น “วันเกษียณอ�ยุร�ชก�ร โรงพย�บ�ลตำ�รวจ” ปี2561
 • สนับสนุน “โครงก�รวิ่ง Kanchanaburi Charity Run For Hospital 2018 ครั้งที่ 1”
 • สนับสนุนผ้�ป่�ก�รศึกษ� “กองทุนกุหล�บบ่อเกลือ”  จังหวัดน่�น   
 • สนับสนุนก�รแข่งขันกอล์ฟก�รกุศล  สม�คมผู้ปกครองและครูโรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัย จ.เชียงใหม่
 • สนับสนุนละครเวทีคณะเศรษฐศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
 • สนับสนุนเงินบริจ�คกิจกรรม ก�รจัดแข่งขันง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนสวนกุหล�บวิทย�ลัย จ.นนทบุรี  
 • สนับสนุน ก�รแข่งขันรถยนต์ “โครงก�ร REV UP PROJECT 2 ART  OF DRAG RACING”
 • สนับสนุนเงินบริจ�คกิจกรรมค�ร�ว�นเพื่อก�รศึกษ� ภ�ยใต้โครงก�ร  
  “ต�มคำ�พ่อสอน น้อมนำ�หลักคิด เข็มทิศก�รศึกษ�เด็กไทย”
 • สนับสนุนเงินบริจ�ค ก�รแข่งขัน Rally สภ�ธุรกิจ ไทย-ล�ว ครั้งที่ 1
 • สนับสนุนเงินบริจ�ค มอบรถเข็นนอน 5 คัน โรงพย�บ�ล ห�งดง 
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 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้มาจากการดำาเนินงาน
 บริษัทได้จัดให้มีก�รเผยแพร่องค์คว�มรู้ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจให้บุคคลภ�ยนอกได้ทร�บ เช่น คว�มรู้เกี่ยวกับก�รใช้เครื่องสำ�อ�ง  
หลักก�รแต่งหน้�ท่ีถูกต้องต�มสถ�นท่ีและโอก�ส ฯลฯ โดยผ่�นช่องท�ง Website, Call Center, Social Mediaอย่�งสม่ำ�เสมอเช่น
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การวิจัยและพัฒนา

&
RESEARCH

Development
Beauty Community Public Company LimitedBeauty Community Public Company Limited

 • ก�รเพ่ิมผลิตภัณฑ์จ�กกลุ่มเดิมท่ีมีอยู่ เป็นกรณีท่ีสินค้�กลุ่มเดิมมี
ยอดข�ยท่ีดี แนวท�งก�รพัฒน�จะเป็นก�รเพ่ิมสินค้�ท่ีเป็นประเภทเดียวกัน หรือ
เปล่ียนแปลงสีสันให้เข้�กับคว�มต้องก�รของลูกค้�
 • ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่ต�มคว�มต้องก�รของตล�ด เพ่ือให้ทันต่อ
กระแสนิยม และไม่เสียโอก�สในก�รดึงดูดลูกค้�
 • ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์เพ่ือทดแทนผลิตภัณฑ์เดิม ในกรณีท่ีผลิตภัณฑ์
เดิมมียอดข�ยลดลง หรือไม่เป็นไปต�มกระแสนิยม ก็จะมีก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่
ม�ทดแทนเพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�รท่ีเปล่ียนไปของลูกค้� รวมท้ังสร้�งโอก�สใน
ก�รดึงดูดลูกค้�ใหม่
 • ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีคว�มสอดคล้องและสนับสนุนกับ
ช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยใหม่ของบริษัท

การวิจัยและพัฒนา
 ฝ่�ยพัฒน�ผลิตภัณฑ์และจัดซื้อร่วมกับ
ฝ่�ยก�รตล�ดและฝ่�ยปฏิบัติก�รข�ย เป็นผู้ทำ�หน้�ที่
นำ�เสนอแนวคิดในก�รออกผลิตภัณฑ์ ใหม่โดยจะ
ศึกษ�และสำ�รวจเทรนด์ของแฟชั่นและทิศท�งของ
ตล�ด  สำ�รวจคว�มคิดเห็นของพนักง�นข�ยพร้อมทั้ง
มีก�รประชุมร่วมกับคู่ค้�เพื่อเป็นก�รนำ�เอ�คว�มรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมและวัตถุดิบ (Active Ingredient) 
ใหม่ม�เป็นแนวท�งในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ ให้
สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของตล�ด โดยฝ่�ยพัฒน�
ผลิตภัณฑ์และจัดซื้อจะทำ�ก�รรวบรวมข้อมูลยอดข�ย
ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้คว�มนิยมของ
ลูกค้�ท่ีมีต่อสินค้�ในร้�น และเป็นแนวท�งในก�รกำ�หนด
ผลิตภัณฑ์ที่ควรต้องพัฒน�ต่อยอด จ�กนั้นจึงทำ�ก�ร
สำ�รวจแนวโน้มท�งก�รตล�ดทั้งในและต่�งประเทศ
เพื่อติดต�มกระแสนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวล�ติดต�มผลง�นวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคว�มง�ม 
รวมทั้งวัตถุดิบ (Active Ingredient) ที่ออกใหม่และได้
รับคว�มนิยม นำ�ข้อมูลทั้งหมดม�ประมวลผลและนำ�
เสนอแผนง�นในก�รออกผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยแบ่งออกเป็น
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ทรัพย์สินถาวรหลัก
ทรัพย์สินท่ีบริษัทใช้ในก�รประกอบธุรกิจ ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2561 ประกอบด้วย  

  • ที่ดิน 
 บริษัทเป็นเจ้�ของที่ดินจำ�นวน 1 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 1699 เนื้อที่ 1 ไร่ 1 ง�น 20 ต�ร�งว� ตั้งอยู่ที่แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมห�นคร ซึ่งปัจจุบันที่ดินดังกล่�วเป็นที่ตั้งของสำ�นักง�นใหญ่ของบริษัท มีมูลค่�สุทธิต�มบัญชี ณ 31 ธันว�คม 2561 และ 2560  
เป็นจำ�นวน 19.24 ล้�นบ�ท และปลอดจ�กภ�ระผูกพัน

 • สิทธิการเช่า
 บริษัทมีสิทธิก�รเช่�อ�ค�รเพ่ือประกอบธุรกิจร้�นค้�ปลีก บิวต้ี บุฟเฟต์ ส�ข�ม�บุญครอง 1 ซ่ึงแสดงต�มร�ค�ทุนหักค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสม ตัดจำ�หน่�ยโดยใช้
วิธีเส้นตรงต�มอ�ยุสัญญ�เช่� บริษัทไม่มีภ�ระผูกพันในก�รจ่�ยค่�เช่�เพ่ิมในส่วนของสิทธิก�รเช่� เน่ืองจ�กเป็นประเภทท่ีชำ�ระเงินในก�รทำ�สัญญ�เพียงคร้ังเดียวส่วน
สิทธิก�รเช่�ส่วนท่ีเหลือม�จ�กสิทธิก�รเช่�ส�ข�อ่ืน และมีภ�ระผูกพันในก�รจ่�ยค่�เช่�เพ่ิมเติมต�มท่ีแสดงยอดรวมไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อท่ี 11 ท้ังน้ี
ณ 31 ธันว�คม 2561 และ 2560  สิทธิก�รเช่�มีมูลค่�สุทธิต�มบัญชีเป็นจำ�นวน 4.93 ล้�นบ�ท และ 6.11 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ 
 สิทธิก�รเช่�พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงอยู่ใกล้กับสำ�นักง�นใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ในก�รเช่�เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีจอดรถ และเก็บอุปกรณ์สำ�นักง�นท่ัวไป ร�ยละเอียดดังน้ี

ทรัพย์สินที่ ใช้ในการประกอบธุรกิจ
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 • สัญญาเช่าดำาเนินงาน  
 บริษัททำ�สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นระยะส้ัน 1 – 3  ปี เพ่ือดำ�เนินง�นในธุรกิจค้�ปลีก โดยเปิดเป็นส�ข�ของบริษัท เพ่ือลดภ�ระก�รลงทุนซ้ือสินทรัพย์ และเพ่ือ
ให้เกิดคว�มคล่องตัวในก�รขย�ยและเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีของร้�นค้�ปลีก ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31ธันว�คม 2561 บริษัทมีสัญญ�เช่�พ้ืนท่ีระยะส้ัน ซ่ึงจัดทำ�กับบุคคลท่ีไม่มีคว�ม
เก่ียวข้องกันดังต่อไปน้ี

 • สินทรัพย์ถาวรอื่น

 • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 บริษัทมีก�รลงทุนในโปรแกรม Dynamic AX,Point of Sales (POS) และได้ลงทุนพัฒน�ระบบคอมพิวเตอร์ระบบใหม่ได้แก่ Microsoft Dynamic AX 2012 
เพ่ือก�รบริห�รจัดก�รภ�ยในท่ีดี โดยจะเร่ิมใช้ง�นได้ในเดือน เมษ�ยน 2561 แล้ว สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท้ังส้ินมีร�ค�ทุนจำ�นวน 35.35 ล้�นบ�ท และมีมูลค่�ต�ม
บัญชีสุทธิ ณ 31 ธันว�คม 2561 และ 2560 เป็นจำ�นวน 22.17 และ 20.96 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ

 ท้ังน้ี สินทรัพย์ถ�วรอ่ืนดังกร�ฟ เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทและไม่มีภ�ระผูกพันใดๆ
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 บริษัทได้จดทะเบียนเคร่ืองหม�ยก�รค้�กับสำ�นักเคร่ืองหม�ยก�รค้� กรมทรัพย์สินท�งปัญญ� 
สำ�หรับเครื่องหม�ยก�รค้�ของบริษัท รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อป้องกันก�รละเมิดสิทธิ โดย
เครื่องหม�ยก�รค้�จะมีอ�ยุ 10 ปี ซึ่งเครื่องหม�ยก�รค้�อันเป็นเครื่องหม�ยของแบรนด์ที่บริษัทจัด
จำ�หน่�ยในปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้ เครื่องหม�ยก�รค้�ที่เป็นแบรนด์หลัก จำ�นวน 9 เครื่องหม�ย  ได้แก่ 
BEAUTY BUFFET, BEAUTY COTTAGE, BEAUTY MARKET, MADE IN NATURE, GINO MCCRAY, 
SCENTIO, LANSLEY, THE BAKERY, และ BEAUTY PLAZA  โดยมีจำ�นวน 8 เครื่องหม�ยก�รค้�จด
ทะเบียนเรียบร้อยแล้วและมี 2 เครื่องหม�ยก�รค้� กำ�ลังอยู่ในระหว่�งก�รพิจ�รณ�ของน�ยทะเบียน
 ทั้งนี้ นอกเหนือจ�กเครื่องหม�ยก�รค้�ที่บริษัทใช้กับแบรนด์ที่จำ�หน่�ยในปัจจุบันดังที่ได้สรุป
ไว้ในข้�งต้น บริษัทยังเป็นเจ้�ของเครื่องหม�ยก�รค้�อื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วอีกเป็นจำ�นวน 181 
เครื่องหม�ยก�รค้� ซึ่งมีทั้งเครื่องหม�ยก�รค้�ที่เคยใช้เป็นแบรนด์ในอดีตที่ยกเลิกก�รจำ�หน่�ยแล้ว
ในปัจจุบัน รวมท้ังเคร่ืองหม�ยก�รค้�ท่ีจดทะเบียนไว้สำ�หรับเป็นแบรนด์ในอน�คตของบริษัทอีกจำ�นวนหน่ึง
 ในปี 2556 บริษัทได้ดำ�เนินก�รส่งตัวแทนยื่นจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ในต่�งประเทศ
สำ�หรับเคร่ืองหม�ยก�รค้�ของบริษัท รวมท้ังผลิตภัณฑ์ของบริษัท ดังน้ี เคร่ืองหม�ยก�รค้� BEAUTY BUFFET, 
BEAUTY COTTAGE, BEAUTY MARKET, MADE IN NATURE, GINO MCCRAY, SCENTIO, LANSLEY, 
THE BAKERY, และ T BEAUTY เพื่อป้องกันก�รละเมิดสิทธิ โดยดำ�เนินก�รส่งตัวแทนยื่นจดทะเบียน
เครื่องหม�ยก�รค้�ใน 21 ประเทศ คือ เวียดน�ม, กัมพูช�, ล�ว, พม่�, ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน, 
อินโดนีเซีย ม�เลเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวัน เก�หลี นอร์เวย์ สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์ โอม�น บ�ห์เรน 
คูเวต ฟิลิปปินส์และอินเดีย เรียบร้อยแล้ว โดยมีเคร่ืองหม�ยก�รค้�ท่ีได้รับจดทะเบียนเรียบร้อย จำ�นวน  89 
เครื่องหม�ย และมีเครื่องหม�ยก�รค้�กำ�ลังอยู่ในขั้นตอนก�รพิจ�รณ� และบริษัท มีแผนที่จดทะเบียน
เครื่องหม�ยก�รค้�ในประเทศที่กลุ่มเป้�หม�ยเพื่อป้องกันก�รละเมิดลิขสิทธิ์
 ในปี 2561 บริษัทได้ดำ�เนินก�รจดลิขสิทธิ์ กับกรมทรัพย์สินท�งปัญญ� เพื่อสิทธิแต่เพียงผู้
เดียวที่จะกระทำ�ก�รใด ๆ เกี่ยวกับง�นที่ผู้สร้�งสรรค์ได้ริเริ่มโดยก�รใช้สติปัญญ�คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ 
และคว�มวิริยะอุตส�หะของตนเองในก�รสร้�งสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนง�นของผู้อื ่น โดยง�นที่
สร้�งสรรค์ต้องเป็นง�นต�มประเภทท่ีกฎหม�ยลิขสิทธ์ิให้คุ้มครอง โดยผู้สร้�งสรรค์จะได้รับคว�มคุ้มครองทันที
ที่สร้�งสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน ได้รับคว�มคุ้มครองแล้ว จำ�นวน 7 ผลง�น และอยู่ในขั้นตอนก�ร
พิจ�รณ� จำ�นวน 3 ผลง�น

 บริษัทมีนโยบ�ยลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วมที่มี วัตถุประสงค์ ในก�รประกอบกิจก�รที่ เป็นส่วน
สนับสนุนกิจก�รของบริษัทอันจะทำ�ให้บริษัทมีผลประกอบ
ก�รหรือผลกำ�ไรเพิ่มม�กขึ้นหรือธุรกิจที่ เอื้อประโยชน์ 
(Synergy) ให้กับบริษัทโดยส�ม�รถสนับสนุนก�รดำ�เนินธุรกิจ
หลักของบริษัทให้มีคว�มครบวงจรม�กยิ่งขึ้นทั้งนี้ก�รลงทุน
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะอยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมและตรวจ
สอบของคณะกรรมก�รตรวจสอบและในก�รกำ�กับดูแลบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมบริษัทจะส่งกรรมก�รของบริษัทหรือคัด
เลือกผู้บริห�รที่มีคุณสมบัติและประสบก�รณ์ที่เหม�ะสมกับ
ก�รดำ�เนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในก�รบริห�รง�นเพื่อกำ�หนด
นโยบ�ยที่สำ�คัญและควบคุมก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมดังกล่�ว ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 บริษัท
ไม่มีก�รลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม

เครื่องหมายการค้า

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย
และ/หรือบริษัทร่วม
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โครงการในอนาคต
(3) การขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง
ก�รจัดจำ�หน่�ยผ่�นส�ข�ร้�นค้�ปลีก เป็นร�ยได้หลักของบริษัทในปัจจุบัน
และยังคงเป็นช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยที่บริษัทให้คว�มสำ�คัญ ดังนั้นบริษัท
จึงมีนโยบ�ยก�รขย�ยส�ข�ของ บิวต้ี บุฟเฟต์, บิวต้ี คอทเทจและบิวต้ี ม�ร์เก็ต 
อย่�งต่อเนื่องทั่วประเทศเพื่อกระจ�ยสินค้�ให้ม�กขึ้น โดย ณ สิ้นปี 2562  
บริษัทมีเป้�หม�ยในก�รเปิดส�ข�ของ บิวตี้ บุฟเฟต์ และ บิวตี้ คอทเทจและ
บิวตี้ ม�ร์เก็ต เป็นจำ�นวนรวมประม�ณ 266  ส�ข�, 80 ส�ข� และ 8 ส�ข� 
ต�มลำ�ดับ โดยค�ดว่�จะใช้เงินลงทุนรวมประม�ณ 40 ล้�นบ�ท

(4) การลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบการดำาเนินงานให้
รองรับการขยายตัวทางธุรกิจ
ก�รลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบก�รดำ�เนินง�นให้รองรับก�รขย�ยตัวท�ง
ธุรกิจที่รวดเร็วและต่อเนื่อง ทำ�ให้บริษัทต้องมีก�รลงทุนเพิ่มเพื่อรองรับ
ก�รขย�ยส�ข�ในอน�คต รวมทั้งก�รขย�ยช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ย โดย
ในปี 2562 มีก�รลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศระบบก�ร
บริห�รก�รข�ยหน้�ร้�น (POS), ระบบบริห�รทรัพย�กรองค์กรโดยรวม
(โปรแกรมบัญชี) (ERP :Enterprise Resource Planning), ระบบริห�ร
จัดก�รคลังสินค้� และนำ�ม�ใช้ปรับปรุงโครงสร้�งพื้นฐ�นและ Businesss 
Intelligence  จำ�นวน 45 ล้�นบ�ท  

 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้�หม�ยก�รดำ�เนินธุรกิจท่ีมุ่งเน้นก�รนำ�เสนอ
แนวคิดใหม่ ควบคู่ไปกับก�รสร้�งผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับแนวคิด รวมไป
ถึงก�รเพิ่มช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยอย่�งต่อเนื่อง บริษัทมีโครงก�รในก�ร
ขย�ยธุรกิจในช่วง 1 – 3 ปี ดังต่อไปน้ี

(1) การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่
บริษัทมีโครงก�รพัฒน�แนวคิดผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับคว�มง�ม 
สุขภ�พ และไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็นส�ยธุรกิจที่บริษัทมีคว�มเชี่ยวช�ญ เพื่อตอบ
สนองคว�มต้องก�รท่ีหล�กหล�ยของผู้บริโภค และจับตล�ดในส่วนท่ีแตกต่�ง
จ�กกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยในปัจจุบันของบริษัท

(2) การเพิ่มช่องทางการจัดจำาหน่าย
บริษัทมีนโยบ�ยในก�รขย�ยก�รจัดจำ�หน่�ยในช่องท�งอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจ�กช่อง
ท�งก�รจัดจำ�หน่�ยในปัจจุบันของบริษัทอย่�งต่อเน่ือง 
 • โดยบริษัทมีแผนก�รพัฒน�ระบบก�รจัดจำ�หน่�ยผ่�นพ�ณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ของบริษัทเองเพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกต่อผู้
บริโภคที่อยู่ในพื้นที่ที่ส�ข�ของบริษัทยังครอบคลุมไม่ถึง รวมทั้งขย�ยจำ�นวน
ช่องท�งโมเดิร์นเทรด และร้�นสะดวกซื้อให้ม�กขึ้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เข้�ถึง
ผู้บริโภคม�กขึ้น
 • ขย�ยตล�ดต่�งประเทศเชิงรุก  บริษัทมีแผนจะขย�ยตล�ด
ประเทศอย่�งต่อเนื่องในรูปแบบในรูปแบบของตัวแทนจำ�หน่�ย Product 
Distributor , Shop Licence , Shop in Shop หรือ Counter sales รวมทั้ง
ยังเน้นรุกตล�ดประเทศจีนซ่ึงถือว่�เป็นตล�ดขน�ดใหญ่มีโอก�สท�งธุรกิจสูง 
โดยมีแผนกระจ�ยสินค้�ผ่�นช่องท�ง Cross Border E-commerce (CBEC) 
อย่�งต่อเนื่อง และมีแผนนำ�สินค้�เข้�จำ�หน่�ยช่องท�งตล�ดหลัก (General 
Trade) ที่ประกอบด้วยช่องท�ง Offline และ Online  ในตล�ดทั้งส�ธ�รณรัฐ
ประช�ชนจีน (Mainland China) สำ�หรับตล�ดก�รข�ยสินค้�หลักของจีนมี
ทั้งที่เป็นช่องท�งออฟไลน์ เช่น เทรดดิชั่นนอลเทรด คอนวีเนียนสโตร์ โม
เดิร์นเทรดต่�งๆ และช่องท�งออนไลน์ที่เป็นเว็ปไซต์ อีคอมเมิรซ์ต่�งๆที่
จัดจำ�หน่�ยสินค้�ในประเทศจีน

ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันท่ี  31 ธันว�คม 2561  บริษัทไม่มีข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ยซ่ึงอ�จก่อให้เกิด
ผลเสียห�ยต่อบริษัทสูงกว่�ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพ�ท
ท�งกฎหม�ยอ่ืนท่ีอ�จก่อให้เกิดผลกระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีนัยสำ�คัญ
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 หลักทรัพย์ของบริษัท
 ณ วันท่ี 28 ธันว�คม 2561  บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 302,261,000.00 บ�ท แบ่งออกเป็นหุ้นส�มัญจำ�นวน 3,022,610,000 หุ้น มูลค่�ท่ีตร�ไว้หุ้นละ 
0.10 บ�ท  โดยเป็นหุ้นส�มัญท่ีออกและเรียกชำ�ระแล้วจำ�นวน 300,621,495.50 บ�ท แบ่งออกเป็นหุ้นส�มัญจำ�นวน 3,006,214,955 หุ้น มูลค่�ท่ีตร�ไว้หุ้นละ 0.10 บ�ท

 • ผู้ถือหุ้น
 ร�ยช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 ร�ยแรก  ณ วันท่ี 2 มกร�คม 2562  สรุปได้ดังน้ี

โครงสร้างเงินทุน

 • นโยบายการจ่ายเงินปันผล   
 บริษัทมีนโยบ�ยจ่�ยปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตร�ไม่น้อยกว่�ร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภ�ษีเงินได้นิติบุคคล และสำ�รองต�มกฎหม�ยทั้งนี้ 
ก�รจ่�ยเงินปันผลให้นำ�ปัจจัยต่�งๆ ต่อไปนี้ม�พิจ�รณ�ประกอบ อ�ทิ ผลก�รดำ�เนินง�นและฐ�นะท�งก�รเงินของบริษัท สภ�พคล่องของบริษัท ก�รขย�ย
ธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในก�รบริห�รง�นของบริษัท อย่�งไรก็ต�ม บริษัทอ�จกำ�หนดให้ก�รจ่�ยเงินปันผลมีอัตร�น้อยกว่�อัตร�ที่กำ�หนดข้�งต้น
ได้ห�กบริษัทมีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องนำ�เงินกำ�ไรสุทธิจำ�นวนดังกล่�วม�ใช้เพื่อขย�ยก�รดำ�เนินง�นของบริษัท

ที่ม� : บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด  ณ วันที่ 2 มกร�คม 2562
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โครงสร้างการจัดการ 

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 โครงสร้�งกรรมก�รมี 5 ชุด คือ คณะกรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รบริห�ร คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�ร
สรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ซึ่งมีร�ยละเอียดดังนี้

 1. คณะกรรมการบริษัท  
 บริษัทมีคณะกรรมก�รจำ�นวน 8 ท่�น ประกอบด้วย
  1. พลโทเผด็จ  จ�รุจินด�  กรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�ร 
  2.  รศ.ดร.วิชิต  อู่อ้น  กรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
  3. พันเอกอรรถพล    ศรีสังว�ลย์    กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ
  4.  น�ยวิบูลย์  พจน�ลัย  กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ
  5.  น�ยแพทย์สุวิน    ไกรภูเบศ  กรรมก�ร
  6.  น�งธัญญ�ภรณ์   ไกรภูเบศ  กรรมก�ร
  7. น.ส.มณสุธ�ทิพ   มล�อัครนันท์    กรรมก�ร
  8.  ดร. พีระพงษ์   กิติเวชโภค�วัฒน์  กรรมก�ร

  ทั้งนี้ น�งด�รณี ปะเถตัง ทำ�หน้�ที่เป็นเลข�นุก�รบริษัท  

 กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัท ได้แก่ “น�งธัญญ�ภรณ์ ไกรภูเบศ ลงล�ยมือชื่อร่วมกับ น�ยสุวิน ไกรภูเบศ และประทับตร�สำ�คัญของ
บริษัท หรือ น�งธัญญ�ภรณ์ ไกรภูเบศ หรือ น�ยสุวิน ไกรภูเบศ ลงล�ยมือช่ือร่วมกับ น.ส.มณสุธ�ทิพ มล�อัครนันท์ หรือ ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภค�วัฒน์  
รวมเป็นสองคนและประทับตร�สำ�คัญของบริษัท หรือ ในก�รยื่นเอกส�รใดๆ ต่อกรมสรรพ�กร กระทรวงแรงง�นและสวัสดิก�รสังคม สำ�นักง�นตรวจคนเข้�
เมือง กรมศุลก�กร กรมที่ดิน สำ�นักง�นที่ดินพื้นที่ และก�รยื่นคำ�ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังห�ริมทรัพย์ต่อกรมที่ดิน หรือสำ�นักง�นที่ดิน
พื้นที่ และก�รยื่นคำ�ขอจดทะเบียน งบก�รเงิน บัญชีร�ยชื่อผู้ถือหุ้นต่อกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� กระทรวงพ�ณิชย์ให้ น�งธัญญ�ภรณ์ ไกรภูเบศ หรือ
น�ยสุวิน ไกรภูเบศ หรือ น.ส.มณสุธ�ทิพ  มล�อัครนันท์ หรือ ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภค�วัฒน์ สองในส่ีคนลงล�ยมือช่ือร่วมกัน และประทับตร�สำ�คัญของบริษัท”
 
 • วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัท
 ในก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีทุกครั้ง กรรมก�รจะต้องออกจ�กตำ�แหน่งอย่�งน้อยจำ�นวนหนึ่งในส�มโดยอัตร� ถ้�จำ�นวนกรรมก�รจะแบ่งออกให้
เป็นส�มส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในส�ม กรรมก�รที่จะต้องออกจ�กตำ�แหน่งในปีแรกและปีที่สองภ�ยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้
จับฉล�กว่�ผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมก�รที่อยู่ในตำ�แหน่งน�นที่สุดเป็นผู้ออกจ�กตำ�แหน่ง ซึ่งกรรมก�รที่ออกจ�กตำ�แหน่งไปนั้นอ�จจะเลือกเข้�
รับตำ�แหน่งอีกก็ได้

 • ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมก�รบริษัทมีอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบในก�รจัดก�รบริษัทให้เป็นไปต�มกฎหม�ย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอด
จนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหม�ย ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษ�ผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปขอบเขต หน้�ที่ และคว�มรับผิด
ชอบของคณะกรรมก�รบริษัทได้ดังนี้
 1.   ดูแลและจัดก�รบริษัทเพ่ือให้เป็นไปต�มกฎหม�ย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหม�ย 
 2.   จัดให้มีก�รประชุมผู้ถือหุ้น  เป็นก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีภ�ยใน 4 เดือน นับแต่วันส้ินสุดรอบระยะเวล�บัญชีของบริษัท
 3.   จัดให้มีก�รประชุมคณะกรรมก�รอย่�งน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง
 4. จัดให้มีก�รทำ�งบแสดงฐ�นะก�รเงินและงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวล�บัญชีของบริษัท ซ่ึงผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว   
  และนำ�เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจ�รณ�และอนุมัติิ
 5. คณะกรรมก�รอ�จมอบอำ�น�จให้กรรมก�รคนหน่ึงหรือหล�ยคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติก�รอย่�งหน่ึงอย่�งใดแทนคณะกรรมก�รได้โดยอยู่  
  ภ�ยใต้ก�รควบคุมของคณะกรรมก�ร หรืออ�จมอบอำ�น�จเพ่ือให้บุคคลดังกล่�วมีอำ�น�จต�มท่ีคณะกรรมก�รเห็นสมควร และภ�ยในระยะเวล�ท่ีคณะ 
  กรรมก�รเห็นควร ซ่ึงคณะกรรมก�รอ�จยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขบุคคลท่ีได้รับมอบอำ�น�จ หรืออำ�น�จน้ันๆ ได้เม่ือเห็นสมควร
  นอกจ�กน้ี คณะกรรมก�รอ�จมอบอำ�น�จให้คณะกรรมก�รบริห�รมีอำ�น�จหน้�ท่ีในก�รปฏิบัติง�นต่�งๆ โดยมีร�ยละเอียดก�รมอบอำ�น�จต�ม  
  ขอบเขตอำ�น�จหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รบริห�ร ท้ังน้ี ก�รมอบอำ�น�จน้ันต้องไม่มีลักษณะเป็นก�รมอบอำ�น�จท่ีทำ�ให้คณะกรรมก�รบริห�รหรือผู้รับ 
  มอบอำ�น�จส�ม�รถพิจ�รณ�และอนุมัติร�ยก�รท่ีคณะกรรมก�รบริห�ร หรือผู้รับมอบอำ�น�จ เป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสีย หรือมีคว�มขัด 
  แย้งท�งผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นก�รอนุมัติร�ยก�รท่ีเป็นไปต�มนโยบ�ย และหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมก�รพิจ�รณ�และ 
  อนุมัติไว้แล้ว ท้ังน้ีให้เป็นไปต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนด
 6. กำ�หนดเป้�หม�ย แนวท�ง นโยบ�ย แผนง�นและงบประม�ณของบริษัท ควบคุม กำ�กับดูแลก�รบริห�รและก�รจัดก�รของคณะกรรมก�รบริห�ร 
  ให้เป็นไปต�มนโยบ�ยท่ีได้รับมอบหม�ย เว้นแต่ในเร่ืองดังต่อไปน้ี คณะกรรมก�รต้องได้รับมติอนุมัติจ�กท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนก�รดำ�เนินก�ร อัน 
  ได้แก่เร่ืองท่ีกฎหม�ยกำ�หนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจ�กท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ก�รเพ่ิมทุน ก�รลดทุน ก�รออกหุ้นกู้ ก�รข�ยหรือโอนกิจก�รของ 
  บริษัทท้ังหมดหรือบ�งส่วนท่ีสำ�คัญให้แก่บุคคลอ่ืน หรือก�รซ้ือหรือรับโอนกิจก�รของบริษัทอ่ืนม�เป็นของบริษัท ก�รแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 
  หรือข้อบังคับ เป็นต้น
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  นอกจ�กน้ี คณะกรรมก�รยังมีขอบเขตหน้�ท่ีในก�รกำ�กับดูแลให้บริษัทปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนด 
  ของตล�ดหลักทรัพย์ อ�ทิเช่น ก�รทำ�ร�ยก�รท่ีเก่ียวโยงกัน และก�รซ้ือหรือข�ยทรัพย์สินท่ีสำ�คัญต�มกฎเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์แห่ง 
  ประเทศไทย หรือกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 7. พิจ�รณ�โครงสร้�งก�รบริห�รง�น แต่งต้ังคณะกรรมก�รบริห�ร ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร และคณะกรรมก�รอ่ืนต�มคว�มเหม�ะสม
 8. ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นให้เป็นไปต�มแผนง�นและงบประม�ณอย่�งต่อเน่ือง
 9. กรรมก�รจะต้องไม่ประกอบกิจก�รอันมีสภ�พอย่�งเดียวกัน และเป็นก�รแข่งขันกับกิจก�รของบริษัท หรือเข้�เป็นหุ้นส่วนในห้�งหุ้นส่วนส�มัญ  
  หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำ�กัดคว�มรับผิดในห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด หรือเป็นกรรมก�รของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจก�รอันมีสภ�พอย่�งเดียวกัน  
  และเป็นก�รแข่งขันกับกิจก�รของบริษัทไม่ว่�จะทำ�เพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทร�บก่อนท่ีจะ 
  มีมติแต่งต้ัง
 10. กรรมก�รต้องแจ้งให้บริษัททร�บโดยไม่ชักช้� ห�กมีส่วนได้เสียไม่ว่�โดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญ�ท่ีบริษัททำ�ข้ึน หรือถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อ่ืน 
  เพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ
 บริษัทมีคณะกรรมก�รตรวจสอบจำ�นวน 3 ท่�น ประกอบด้วย
 1. รศ.ดร.วิชิต   อู่อ้น  กรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ  
 2. พันเอกอรรถพล  ศรีสังว�ลย์  กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ
 3.  น�ยวิบูลย์  พจน�ลัย  กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ
 ซ่ึงเป็นผู้มีคว�มรู้และประสบก�รณ์เพียงพอท่ีจะทำ�หน้�ท่ีสอบท�นคว�มน่�เช่ือถือของงบก�รเงิน
 โดยมี น�งส�วสุพิช� เศรษสระ ทำ�หน้�ท่ีเป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ

 • วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
 กรรมก�รตรวจสอบมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกต�มว�ระต�มข้อบังคับของบริษัท ซึ่งอ�จจะได้รับเลือกเข้�ม�

ดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ได้อีก

 • ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมก�รตรวจสอบ มีขอบเขต หน้�ท่ี และคว�มรับผิดชอบโดยสรุปดังต่อไปน้ี
 1.   สอบท�นให้บริษัทมีก�รร�ยง�นท�งก�รเงินอย่�งถูกต้องและพอเพียง 
 2.   สอบท�นให้บริษัทมีก�รควบคุมภ�ยใน (Internal Control) และระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน (Internal Audit) ที่เหม�ะสมและมีประสิทธิผล
  และพิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ย ตลอดจนให้คว�มเห็นชอบในก�รพิจ�รณ�แต่งต้ัง โยกย้�ย เลิกจ้�งหัวหน้�ง�นตรวจ 
  สอบภ�ยใน หรือหน่วยง�นอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับก�รตรวจสอบภ�ยใน
 3.   สอบท�นให้บริษัทปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์  ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์  หรือกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4.  พิจ�รณ� คัดเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีคว�มเป็นอิสระเพ่ือทำ�หน้�ท่ีผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่�ตอบแทนของบุคคลดังกล่�ว รวมท้ัง 
  เข้�ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วมประชุมด้วย อย่�งน้อยปีละ 1 คร้ัง 
 5.   พิจ�รณ�ร�ยก�รท่ีเก่ียวโยงกันหรือร�ยก�รท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ฯ ท้ังน้ี
  เพ่ือให้ม่ันใจว่� ร�ยก�รดังกล่�วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 6.  จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท ซ่ึงร�ยง�นดังกล่�วต้องลงน�ม โดยประธ�นกรรมก�ร 
  ตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่�งน้อยดังต่อไปน้ี
   6.1   คว�มเห็นเก่ียวกับคว�มถูกต้องครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัท
   6.2   คว�มเห็นเก่ียวกับคว�มพอเพียงของระบบควบคุมภ�ยในของบริษัท
   6.3   คว�มเห็นเก่ียวกับก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ฯ
   6.4   ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท
   6.5   คว�มเห็นเก่ียวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี
   6.6   คว�มเห็นเก่ียวกับร�ยก�รท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
   6.7   จำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ และก�รเข้�ร่วมประชุมของคณะกรรมก�รตรวจสอบแต่ละท่�น
   6.8   คว�มเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมก�รตรวจสอบได้รับจ�กก�รปฏิบัติหน้�ท่ีต�มกฎบัตร
   6.9   ร�ยก�รอ่ืนท่ีเห็นว่�ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทร�บ ภ�ยใต้ขอบเขตหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหม�ยจ�ก
          คณะกรรมก�รบริษัท
   6.10  ปฏิบัติก�รอ่ืนใดต�มท่ีคณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ยด้วยคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ
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 3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 บริษัทมีคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนจำ�นวน 3 ท่�น ประกอบด้วย
 1. รศ.ดร.วิชิต   อู่อ้น  ประธ�นกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
 2.  น�ยวิบูลย์   พจน�ลัย  กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
 3. น�ยแพทย์สุวิน   ไกรภูเบศ  กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

 • ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร
 1. เสนอคว�มเห็นต่อคณะกรรมก�รบริษัท เก่ียวกับอัตร�ค่�ตอบแทนของประธ�นกรรมก�ร กรรมก�รบริษัท ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�ร 
  ตรวจสอบ และคณะอนุกรรมก�รต่�งๆ (ถ้�มี) (โดยขอรับคว�มเห็นชอบจ�กท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในภ�ยหลัง) 
 2. ดำ�เนินก�รสรรห�และนำ�เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหม�ะสมสำ�หรับก�รเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รเป็นคร้ังแรก และพิจ�รณ�ผลง�น   
  คุณสมบัติ และคว�มเหม�ะสมของกรรมก�รท่ีพ้นตำ�แหน่งต�มว�ระและสมควรได้รับเลือกต้ังใหม่ เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท เพ่ือพิจ�รณ�ให้ 
  คว�มเห็นชอบ และเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมก�รบริษัทต่อไป
 3. พิจ�รณ�และให้คว�มเห็นต่อคณะกรรมก�รบริษัทและติดต�มดูแลก�รดำ�เนินก�รเก่ียวกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ท�งด้�นทรัพย�กรบุคคลของบริษัท  
  รวมท้ังแผนง�นพัฒน�ผู้บริห�รของบริษัท
 4. ประเมินผลประกอบก�รของบริษัทเพ่ือกำ�หนดก�รให้โบนัสและก�รข้ึนเงินเดือนประจำ�ปีของท้ังบริษัท โดยให้เกณฑ์ม�ตรฐ�นในอุตส�หกรรมท่ี 
  เหม�ะสมในก�รพิจ�รณ�ประกอบ
 5. เสนอแนะโครงสร้�งเงินเดือนของบริษัท รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ

 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัทมีคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนจำ�นวน 8 ท่�น ประกอบด้วย
 1. พันเอกอรรถพล   ศรีสังว�ลย์  ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง
 2. น�ยวิบูลย์   พจน�ลัย  กรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง
 3. น�ยแพทย์สุวิน  ไกรภูเบศ  กรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง
 4. ดร.พีระพงษ์  กิติเวชโภค�วัฒน์ กรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง
 5. น�ยสุรพล   เพชรกลึง    กรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง
 6. น�ยณัฐพงษ์    เข่ือนพันธ์  กรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง
 7. น�ยนรฤทธ์ิ  คีต�นนท์  กรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง
 8. น�ยธิติพัทธ์    วงษ์ศรีเผือก   กรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง

 • วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 1. คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงมีว�ระดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 3 ปี 
 2. กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่พ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระอ�จได้รับก�รแต่งตั้งจ�กคณะกรรมก�รบริษัทเข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริห�ร
    คว�มเสี่ยงอีกได้ 
 3. ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงว่�งลงเพร�ะเหตุอื่นนอกจ�กถึงคร�วออกต�มว�ระ ให้คณะกรรมก�รบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มี
    คุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงมีจำ�นวนครบถ้วนต�มที่ได้กำ�หนดไว้ในระเบียบข้อ 
    บังคับน้ี โดยบุคคลท่ีเข้�เป็นกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียงจะอยู่ในตำ�แหน่งได้เพียงเท่�ว�ระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียงท่ีตนเข้�ม�แทน 
 4. กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่ประสงค์จะล�ออกจ�กตำ�แหน่งก่อนครบว�ระจะต้องแจ้งและยื่นหนังสือล�ออกต่อประธ�นกรรมก�รบริษัทล่วง
       หน้�ไม่น้อยกว่� 30 วัน
 5. กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงพ้นจ�กตำ�แหน่งเมื่อ 
  • ครบกำ�หนดต�มว�ระ 
  • เสียชีวิต 
  • ล�ออก 
  • คณะกรรมก�รบริษัทมีมติให้พ้นจ�กตำ�แหน่ง 
  • ต้องโทษจำ�คุกต�มคำ�พิพ�กษ�ถึงท่ีสุด หรือคำ�ส่ังท่ีชอบด้วยกฎหม�ยให้จำ�คุก เว้นแต่ในคว�มผิดท่ีกระทำ�ด้วยคว�มประม�ท หรือคว�มผิดลหุโทษ 
  • เป็นคนไร้คว�มส�ม�รถหรือเสมือนไร้คว�มส�ม�รถ 
  • เป็นบุคคลล้มละล�ย 
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 • ขอบเขตอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 1.   กำ�หนด ทบทวน และให้คว�มเห็นชอบนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเส่ียง แผนแม่บทบริห�รคว�มเส่ียง ตลอดจนอำ�นวยก�รและดำ�เนินก�รจัดก�รว�ง 
  ระบบบริห�รคว�มเส่ียงของบริษัท รวมท้ังพิจ�รณ� ทบทวนแผนบริห�รคว�มเส่ียงให้เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ สอดคล้อง เหม�ะสมกับ  
  สถ�นก�รณ์ 
 2. ประเมิน ติดต�ม และดูแลระดับคว�มเส่ียงของบริษัทให้อยู่ในระดับท่ีเหม�ะสม 
 3. กำ�กับ ดูแล ตลอดจนติดต�มให้ทุกหน่วยง�นภ�ยในบริษัทปฏิบัติต�มนโยบ�ยบริห�รคว�มเส่ียงอย่�งต่อเน่ือง 
 4. พิจ�รณ� และอนุมัติงบประม�ณและค่�ใช้จ่�ยต่�งๆในก�รดำ�เนินง�นด้�นบริห�รคว�มเส่ียง รวมถึงดูแลคว�มเพียงพอของทรัพย�กรท่ีใช้ในก�ร 
  บริห�รคว�มเส่ียง 
 5. ติดต�มและร�ยง�นสถ�นะคว�มเส่ียงของบริษัท ต่อคณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รตรวจสอบ 
 6. แต่งต้ังคณะทำ�ง�นได้ต�มท่ีเห็นสมควร 
 7. ปฏิบัติก�รอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับก�รบริห�รคว�มเส่ียงต�มท่ีคณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย 

 5. คณะกรรมการบริหาร 
 บริษัทมีคณะกรรมก�รบริห�รจำ�นวน 6 ท่�น ประกอบด้วย
 1 น�ยแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ  กรรมก�รบริห�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
 2.  ดร. พีระพงษ์  กิติเวชโภค�วัฒน์ กรรมก�รบริห�รและรองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
 3. น�ยสุรพล เพชรกลึง  กรรมก�รบริห�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยก�รเงิน
 4. น.ส.ศิริก�รย์ พัฑฒิวีระนนท์ กรรมก�รบริห�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยปฏิบัติก�ร
 5. น�ยณัฐพงษ์ เขื่อนพันธ์  กรรมก�รบริห�รและผู้อำ�นวยก�รหน่วยพัฒน�ผลิตภ�พท�งธุรกิจ
 6. น�ยนรฤทธิ์  คีต�นนท์  กรรมก�รบริห�รและผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศ
 

 • ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมก�รบริห�รมีอำ�น�จ หน้�ท่ี และคว�มรับผิดชอบในก�รบริห�รง�นในเร่ืองเก่ียวกับก�รดำ�เนินง�นต�มปกติธุระและง�นบริห�รของบริษัท 
กำ�หนดนโยบ�ย แผนธุรกิจ งบประม�ณ โครงสร้�งก�รบริห�รง�น และอำ�น�จก�รบริห�รต่�งๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในก�รดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภ�พ
เศรษฐกิจ เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมก�รของบริษัทพิจ�รณ�และอนุมัติและ/หรือให้คว�มเห็นชอบ รวมตลอดถึงก�รตรวจสอบและติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น
ของบริษัทต�มนโยบ�ยท่ีกำ�หนด โดยสรุปอำ�น�จหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบท่ีสำ�คัญได้ดังน้ี 
 1. ดำ�เนินกิจก�รและบริห�รกิจก�รของบริษัทต�มวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบ�ย ระเบียบ ข้อกำ�หนด คำ�สั่ง และมติของที่ประชุมคณะ  
  กรรมก�ร และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประก�ร
 2. พิจ�รณ�กำ�หนดนโยบ�ย ทิศท�ง และกลยุทธ์ ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท กำ�หนดแผนก�รเงินงบประม�ณ ก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล ก�รลงทุน  
  ก�รขย�ยง�น ก�รประช�สัมพันธ์ ให้เป็นไปต�มกรอบที่คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�อนุมัติ  และควบคุมกำ�กับดูแลให้ก�รดำ�เนินง�นของ 
  คณะทำ�ง�นที่แต่งตั้งบรรลุต�มเป้�หม�ย
 3. พิจ�รณ�เรื่องก�รจัดสรรงบประม�ณประจำ�ปีต�มที่ฝ่�ยจัดก�รเสนอก่อนที่จะนำ�เสนอให้คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�และอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวม 
  ถึงก�รพิจ�รณ�และอนุมัติก�รเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีในระหว่�งที่ไม่มีก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท และ 
  ให้นำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษัทเพื่ออนุมัติหรือให้สัตย�บันในที่ประชุมคร�วต่อไป
 4. กำ�หนดโครงสร้�งองค์กร อำ�น�จก�รบริห�รองค์กร รวมถึงก�รแต่งตั้ง ก�รว่�จ้�ง  ก�รโยกย้�ย  ก�รกำ�หนดเงินค่�จ้�ง  ค่�ตอบแทน  โบนัส 
  พนักง�นระดับผู้บริห�ร  และก�รเลิกจ้�ง
 5. ให้มีอำ�น�จในก�รมอบอำ�น�จให้กรรมก�รคนหนึ่ง หรือหล�ยคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติก�รอย่�งหนึ่งอย่�งใด โดยอยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมของ 
  คณะกรรมก�รบริห�ร หรืออ�จมอบอำ�น�จเพื่อให้บุคคลดังกล่�ว มีอำ�น�จต�มที่คณะกรรมก�รบริห�รเห็นสมควร และภ�ยในระยะเวล�ที ่
  คณะกรรมก�รบริห�รเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมก�รบริห�รอ�จยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไข บุคคลท่ีได้รับมอบอำ�น�จ หรืออำ�น�จ
  นั้นๆ ได้  ต�มที่เห็นสมควรทั้งนี้ จะไม่มีก�รมอบอำ�น�จให้แก่บุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ในก�รดำ�เนินก�ร
 6. ให้มีอำ�น�จอนุมัติก�รดำ�เนินก�รท�งก�รเงินดังนี้
  6.1 อนุมัติก�รเบิกจ่�ยในก�รจัดซื้อจัดจ้�งในทรัพย์สินและบริก�รเพื่อประโยชน์ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 10 ล้�นบ�ทต่อครั้ง โดยวงเงิน 
   อนุมัติไม่เกิน  50 ล้�นบ�ทต่อไตรม�ส ซึ่งถ้�ห�กเกินวงเงินที่กำ�หนด ให้ขออนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
  6.2 อนุมัติก�รข�ย ซ้ือ หรือก�รให้บริก�รต�มปกติธุรกิจของบริษัท  เช่น  ก�รอนุมัติซ้ือสินค้�หรือส่ังผลิตสินค้� เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 20  
   ล้�นบ�ทต่อร�ยก�ร และไม่เกิน 500 ล้�นบ�ทต่อไตรม�ส ซึ่งถ้�ห�กเกินวงเงินที่กำ�หนด ให้ขออนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
  6.3 อนุมัติก�รกู้ยืมหรือขอสินเช่ือใดๆ ของบริษัท รวมถึงก�รขอให้ธน�ค�รออก ตร�ส�รหน้ีเพ่ือประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ใน 
   เงื่อนไขต�มปกติธุรกิจ และก�รใช้จ่�ยเงินเพื่อก�รลงทุน เช่น ก�รกู้เงินในวงเงินไม่เกิน 25 ล้�นบ�ทต่อครั้ง และไม่เกิน 50 ล้�นบ�ท 
   ต่อไตรม�ส ซึ่งถ้�ห�กเกินวงเงินที่กำ�หนด ให้ขออนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
  6.4 อนุมัติให้นำ�ทรัพย์สินของบริษัท  จำ�นอง  จำ�นำ�  เพื่อเป็นประกันหนี้สินของบริษัททุกประเภทที่มีอยู่แล้วหรือจะมีขึ้นในอน�คต ใน 
   วงเงินไม่เกิน 25 ล้�นบ�ทต่อร�ยก�รและไม่เกิน 50 ล้�นบ�ทต่อไตรม�ส ซ่ึงถ้�ห�กเกินวงเงินท่ีกำ�หนด ให้ขออนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
  6.5 อนุมัติก�รเปิด/ปิดบัญชีเงินฝ�กทุกประเภทกับธน�ค�ร  หรือสถ�บันก�รเงิน  พร้อมกับกำ�หนดเงื่อนไขในก�รเบิกถอนเงิน  หรือทำ�
   นิติกรรมของบัญชีเงินฝ�กดังกล่�ว
  6.6 อนุมัติก�รใช้จ่�ยเงินลงทุนท่ีสำ�คัญๆ ท่ีได้กำ�หนดไว้ในงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีต�มท่ีจะได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท หรือ 
   ต�มท่ีคณะกรรมก�รบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักก�รไว้แล้วดำ�เนินก�รอ่ืนใดๆ  ต�มท่ีคณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ยเป็นคร�วๆ ไป
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 ท้ังน้ี  คณะกรรมก�รบริห�รจะพิจ�รณ�และอนุมัติร�ยก�รท่ีคณะกรรมก�รบริห�รมีส่วนได้เสีย  หรือมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท
หรือบริษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็นก�รอนุมัติร�ยก�รที่เป็นไปต�มนโยบ�ยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมก�รบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�และอนุมัติ
ไว้แล้ว  และเป็นไปต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด โดยคณะกรรมก�รบริษัทอ�จยกเลิก เพิกถอน  เปลี่ยนแปลง  หรือแก้ ไขอำ�น�จคณะกรรมก�รบริห�รได้
โดยมติคณะกรรมก�รบริษัท

 • ผู้บริหาร 
 ณ วันที่ 1 มกร�คม 2562 บริษัทมีผู้บริห�รจำ�นวน 7 ท่�น ดังต่อไปนี้
  1. น�ยแพทย์สุวิน  ไกรภูเบศ  ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 
  2. ดร. พีระพงษ์   กิติเวชโภค�วัฒน์ รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
  3. น�ยสุรพล       เพชรกลึง  ประธ�นเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยก�รเงิน
  4. น.ส.ศิริก�รย์     พัฑฒิวีระนนท์ ประธ�นเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยปฏิบัติก�ร
  5. น�ยณัฐพงษ์     เขื่อนพันธ์  ผู้อำ�นวยก�รหน่วยพัฒน�ผลิตภ�พท�งธุรกิจ
  6. น�ยนรฤทธิ์       คีต�นนท์   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศ
  7. น�ยธิติพัทธ์       วงษ์ศรีเผือก ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน

 • ขอบเขตอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 1. มีอำ�น�จดำ�เนินก�รเป็นผู้บริห�รง�น จัดก�รและควบคุมดูแลก�รดำ�เนินธุรกิจต�มปกติของบริษัท 
 2. มีอำ�น�จดำ�เนินก�รต�มท่ีคณะกรรมก�รบริษัท และ/หรือคณะกรรมก�รบริห�รได้มอบหม�ย ตลอดจนให้มีอำ�น�จในก�รมอบหม�ยให้บุคคลอ่ืนๆ ท่ี 
  ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�รเห็นสมควรทำ�หน้�ท่ีจัดก�รและดำ�เนินก�รแทนท้ังน้ี จะไม่มีก�รมอบอำ�น�จช่วงให้แก่บุคคลท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผล
  ประโยชน์ในก�รดำ�เนินก�ร
 3. มีอำ�น�จออกคำ�ส่ัง ระเบียบ ประก�ศ บันทึก เพ่ือให้ก�รปฏิบัติง�นเป็นไปต�มนโยบ�ยและผลประโยชน์ของบริษัท และเพ่ือรักษ�ระเบียบวินัยก�ร
  ทำ�ง�นภ�ยในองค์กร
 4. มีอำ�น�จกระทำ�ก�รแทน และแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภ�ยนอกในกิจก�รท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
 5. พิจ�รณ�กล่ันกรองก�รลงทุนต่�งๆ เพ่ือนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท และ/หรือคณะกรรมก�รบริห�ร
 6. พิจ�รณ�แต่งต้ังท่ีปรึกษ�ต่�งๆ ท่ีจำ�เป็นต่อก�รดำ�เนินกิจก�รของบริษัท เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท และ/หรือคณะกรรมก�รบริห�ร
 7. มีอำ�น�จอนุมัติก�รดำ�เนินก�รท�งก�รเงินดังน้ี
  7.1 อนุมัติ ในก�รจัดซ้ือจัดจ้�งในทรัพย์สินและบริก�รเพ่ือประโยชน์ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 5  ล้�นบ�ทต่อคร้ัง และไม่เกิน 30 ล้�นบ�ทต่อ
   ไตรม�ส แต่ไม่รวมถึงร�ยก�รท่ีเป็นก�รอนุมัติก�รกู้ยืมหรือขอสินเช่ือใดๆ ของบริษัท ซ่ึงก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รดังกล่�วจะต้องขออนุมัติจ�ก
   คณะกรรมก�รบริห�ร และ/หรือคณะกรรมก�รบริษัท
  7.2 อนุมัติก�รข�ย ซ้ือ หรือก�รให้บริก�รต�มปกติธุรกิจของบริษัท  เช่น  ก�รอนุมัติซ้ือสินค้�หรือส่ังผลิตสินค้� เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน  10  
   ล้�นบ�ทต่อร�ยก�ร และไม่เกิน  400 ล้�นบ�ทต่อไตรม�ส ซ่ึงถ้�ห�กเกินวงเงินท่ีกำ�หนด ให้ขออนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริห�ร และ/หรือ
   คณะกรรมก�รบริษัท
 8. ปฏิบัติหน้�ท่ีอ่ืนๆ ต�มท่ีได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท และ/หรือคณะกรรมก�รบริห�รเป็นคร�วๆ ไป

 ทั้งนี้  ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รจะพิจ�รณ�และอนุมัติร�ยก�รที่ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รมีส่วนได้เสีย  หรือมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์อื่นใด
กับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้  ยกเว้นเป็นก�รอนุมัติร�ยก�รที่เป็นไปต�มนโยบ�ยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมก�รบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�และ
อนุมัติไว้แล้ว  และเป็นไปต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด โดยคณะกรรมก�รบริษัทอ�จยกเลิก เพิกถอน  เปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขอำ�น�จประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รได้
โดยมติคณะกรรมก�รบริษัท

 เลขานุการบริษัท
 ท่ีประชุมคณะกรรมก�รบริษัท คร้ังท่ี 4/2555 เม่ือวันท่ี 13 กรกฎ�คม 2555 คณะกรรมก�รบริษัทได้มีมติให้แต่งต้ังน�งด�รณี ปะเถตัง ดำ�รงตำ�แหน่ง
เลข�นุก�รบริษัท เพื่อให้เป็นไปต�มม�ตร� 89/15 ของพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2551 โดยหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบของเลข�นุก�รบริษัท มีดังน้ี
 1. ดูแลและให้คำ�แนะนำ�แก่กรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัท เก่ียวกับก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย ข้อกำ�หนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท รวม
ถึงกฎเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และติดต�มดูแลให้มีก�รปฏิบัติอย่�งถูก
ต้องและสม่ำ�เสมอ
 2. ดูแลให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลและร�ยง�นส�รสนเทศต�มระเบียบและข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักง�นคณะ
กรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์
 3. จัดทำ�และเก็บรักษ�เอกส�รดังต่อไปน้ี
  3.1 ทะเบียนกรรมก�ร 
  3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมก�ร และร�ยง�นก�รประชุม  คณะกรรมก�ร
  3.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้น
  3.4 ร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท
  3.5 ร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของกรรมก�รและผู้บริห�ร
  3.6 ดำ�เนินก�รอ่ืนใดต�มหลักเกณฑ์ท่ีกำ�หนดไว้ในกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
 • หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน จะทำ�หน้�ท่ีคัดเลือกบุคคลท่ีจะได้รับก�รแต่งต้ังเป็นกรรมก�รหรือผู้บริห�รของบริษัทและนำ�เสนอต่อ
คณะกรรมก�รบริษัท โดยจะพิจ�รณ�ให้คว�มสำ�คัญต่อผู้มีทักษร และประสบก�รณ์ที่มีคว�มจำ�เป็นต่อก�รประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ในก�ร
พิจ�รณ�โดยสรุปดังน้ี
 1. มีคุณสมบัติสอดคล้องต�มพระร�ชบัญญัติมห�ชนจำ�กัด พระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์แห่ง 
  ประเทศไทย และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ รวมไปถึงหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีของบริษัท
 2. มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ ประสบก�รณ์ในส�ข�วิช�ชีพต่�งๆ ท่ีเหม�ะสมกับส�ยง�น อันจะเป็นประโยชน์และสร้�งมูลค่�เพ่ิมให้แก่บริษัท
 3. มีคุณลักษณะท่ีสนับสนุนและส่งเสริมก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร เพ่ือสร้�งคุณค่�ให้แก่บริษัท ปฏิบัติหน้�ท่ีด้วยคว�มรับผิดชอบ  
  คว�มระมัดระวัง และคว�มซ่ือสัตย์ (Accountability, Care and Loyalty) และส�ม�รถอุทิศเวล�ได้อย่�งเต็มท่ี
 ในก�รคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมก�รบริษัท จะเป็นไปต�มหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้�งต้น นอกจ�กนี้กรรมก�รไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมก�ร
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในร�ชอ�ณ�จักร ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมก�รโดยใช้เสียงข้�งม�กต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รต่อไปนี้ 
 1. ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่�กับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงต�มจำ�นวนหุ้นท่ีตนถือ
 2. ในก�รเลือกต้ังกรรมก�รบริษัท วิธีก�รออกเสียงลงคะแนน อ�จใช้ก�รลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับก�รเสนอช่ือเป็นร�ยบุคคล หรือหล�ยคน
  ในคร�วเดียวกันแล้วแต่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในก�รออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิต�มคะแนนเสียง
  ท่ีมีอยู่ท้ังหมดต�มข้อ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดม�กน้อยเพียงใดไม่ได้
 3. ก�รออกเสียงลงคะแนนเพื่อก�รเลือกตั้งกรรมก�ร จะต้องเป็นไปต�มคะแนนเสียงส่วนใหญ่ ห�กมีคะแนนเสียงเท่�กัน ให้ผู้ที่เป็นประธ�นที่ 
  ประชุมมีเสียงช้ีข�ดเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียง
 ในก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีทุกคร้ัง ให้กรรมก�รล�ออกจ�กตำ�แหน่งเป็นสัดส่วนหน่ึงในส�มของจำ�นวนกรรมก�รท้ังหมด ถ้�จำ�นวนกรรมก�รท่ีจะออก
แบ่งให้ตรงเป็นส�มส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ท่ีสุดกับสัดส่วนหน่ึงในส�ม กรรมก�รท่ีจะออกจ�กตำ�แหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภ�ยหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน
ให้จับสล�กกันว่�ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมก�รคนท่ีอยู่ในตำ�แหน่งน�นท่ีสุดน้ันเป็นผู้ออกจ�กตำ�แหน่ง กรรมก�รซ่ึงพ้นจ�กตำ�แหน่งแล้วอ�จได้รับ
เลือกต้ังใหม่ได้

 • หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสระ
 คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนจะเป็นผู้พิจ�รณ�เบ้ืองต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะเข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมก�รอิสระ และนำ�
เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท โดยพิจ�รณ�จ�กคุณสมบัติต�มพระร�ชบัญญัติมห�ชนจำ�กัด กฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ประก�ศของคณะ
กรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ประก�ศคณะกรรมก�รตล�ดทุน รวมถึงประก�ศ ข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ประกอบกับก�ร
พิจ�รณ�ถึงคุณสมบัติอ่ืนๆ เช่น ประสบก�รณ์ทำ�ง�น คว�มรู้คว�มส�ม�รถ และนำ�เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจ�รณ�แต่งต้ังให้บุคคลดังกล่�วเข้�เป็นกรรมก�ร
ของบริษัท ท้ังน้ี บริษัทมีนโยบ�ยแต่งต้ังกรรมก�รอิสระอย่�งน้อย 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมก�รท้ังหมดและต้องไม่น้อยกว่� 3 ท่�น

 • คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำ�นวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท  
  โดยนับรวมก�รถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมก�รท่ีมีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�นลูกจ้�ง พนักง�นท่ีปรึกษ�ท่ีได้รับเงินเดือนประจำ�ผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่ 
  บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกันผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้ว 
  ไม่น้อยกว่� 2 ปีก่อนเข้�รับตำ�แหน่ง ท้ังน้ี ลักษณะต้องห้�มดังกล่�วไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมก�รอิสระเคยเป็นข้�ร�ชก�ร หรือท่ีปรึกษ�ของหน่วย 
  ร�ชก�รซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท
 3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีคว�มสัมพันธ์ท�งส�ยโลหิต หรือโดยก�รจดทะเบียนต�มกฎหม�ยในลักษณะท่ีเป็นบิด�ม�รด�คู่สมรสพ่ีน้องและบุตรรวม 
  ท้ังคู่สมรสของบุตรของผู้บริห�รผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ผู้มีอำ�น�จควบคุมหรือบุคคลท่ีจะได้รับก�รเสนอช่ือเป็นผู้บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท 
  หรือบริษัทย่อย 
 4. ไม่มีหรือเคยมีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทในลักษณะท่ีอ�จ 
  เป็นก�รขัดขว�งก�รใช้วิจ�รณญ�ณอย่�งอิสระของตนรวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของผู้ท่ีมีคว�มสัมพันธ์ท�ง 
  ธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม� 
  แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปีก่อนเข้�รับตำ�แหน่ง
  ท้ังน้ี คว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจข้�งต้น รวมถึงก�รทำ�ร�ยก�รท�งก�รค้�ท่ีกระทำ�เป็นปกติเพ่ือประกอบกิจก�ร ก�รเช่�หรือก�รให้เช่�อสังห�ริมทรัพย์  
  ร�ยก�รเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริก�ร หรือก�รให้หรือรับคว�มช่วยเหลือท�งก�รเงินด้วยก�รรับหรือให้กู้ยืม ค้ำ�ประกัน ก�รให้สินทรัพย์เป็นหลัก 
  ประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติก�รณ์อ่ืนทำ�นองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญ�มีภ�ระหน้ีท่ีต้องชำ�ระต่ออีกฝ่�ยหน่ึงต้ังแต่ร้อยละ 3 ของ 
  สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือต้ังแต่ 20 ล้�นบ�ทข้ึนไป แล้วแต่จำ�นวนใดจะต่ำ�กว่� โดยก�รคำ�นวณหน้ีสินดังกล่�วให้เป็นไปต�มวิธีก�ร 
  คำ�นวณมูลค่�ของร�ยก�รท่ีเก่ียวโยงกันต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนว่�ด้วยหลักเกณฑ์ในก�รทำ�ร�ยก�รท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม  
  แต่ในก�รพิจ�ณ�ภ�ระหน้ีดังกล่�ว ให้นับรวมภ�ระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่�งหน่ึงปีก่อนวันท่ีมีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือ 
  หุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักง�นสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่  
  หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปีก่อนเข้�รับตำ�แหน่ง
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริก�รท�งวิช�ชีพใดๆซึ่งรวมถึงก�รให้บริก�รเป็นที่ปรึกษ�กฎหม�ยหรือที่ปรึกษ�ท�งก�รเงินซึ่งได้รับค่�บริก�รเกิน 
  กว่�สองล้�นบ�ทต่อปีจ�กบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  
  ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพน้ันด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปีก่อนเข้�รับตำ�แหน่ง
 7. ไม่เป็นกรรมก�รท่ีได้รับแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมก�รของบริษัทผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ เช่น 
  ก�รมีข้อตกลงใน Shareholders agreement เก่ียวกับก�รแต่งต้ังกรรมก�รเพ่ือเป็นตัวแทนและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง
 8. ไม่ประกอบกิจก�รที่มีสภ�พอย่�งเดียวกันและเป็นก�รแข่งขันที่มีนัยกับกิจก�รของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้�ง
  หุ้นส่วน หรือเป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมบริห�รง�น ลูกค้� พนักง�น ที่ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ� หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่
  มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจก�รที่มีสภ�พอย่�งเดียวกันและเป็นก�รแข่งขันที่มีนัยกับกิจก�รของบริษัทหรือบริษัทย่อย

 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถให้คว�มเห็นอย่�งเป็นอิสระเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัท ทั้งนี้ โดยทั่วไปก�รแสดงคว�มเห็นอย่�ง 
  อิสระหม�ยคว�มถึงก�รแสดงคว�มเห็นหรือร�ยง�นต�มภ�รกิจที่ได้รับมอบหม�ยโดยไม่ต้องคำ�นึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน 
  หรือตำ�แหน่งหน้�ที่ และไม่ตกอยู่ภ�ยใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ใดๆ ที่อ�จบีบบังคับให้ไม ่
  ส�ม�รถแสดงคว�มเห็นได้อย่�งตรงไปตรงม�

 
 • หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนจะเป็นผู้พิจ�รณ�แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมก�รตรวจสอบอย่�ง
น้อย 3 ท่�น และนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท โดยกรรมก�รตรวจสอบจะถูกคัดเลือกจ�กกรรมก�รอิสระของบริษัท  โดยกรรมก�รอิสระที่ดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมก�รตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
 1. ไม่เป็นกรรมก�รท่ีได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทให้ตัดสินใจในก�รดำ�เนินกิจก�รของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อย 
  ลำ�ดับเดียวกันผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท 
 2. ไม่เป็นกรรมก�รของบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน เฉพ�ะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
 3. มีคว�มรู้และประสบก�รณ์ท่ีเพียงพอท่ีจะส�ม�รถทำ�หน้�ท่ีในฐ�นะกรรมก�รตรวจสอบต�มภ�รกิจท่ีได้รับมอบหม�ย โดยกรรมก�รตรวจสอบต้อง 
  ส�ม�รถอุทิศเวล�อย่�งเพียงพอในก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
 4. กรรมก�รตรวจสอบไม่ควรเป็นกรรมก�รในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนเกินกว่� 5 บริษัท เน่ืองจ�กอ�จมีผลให้ก�รปฏิบัติหน้�ท่ีในบริษัทใดบริษัทหน่ึงทำ�ได้ 
  ไม่เต็มท่ีเว้นแต่กรรมก�รตรวจสอบดังกล่�วเป็นผู้มีส่วนสำ�คัญในก�รให้คำ�แนะนำ�แก่บริษัทและส�ม�รถจัดสรรเวล�ให้แก่บริษัทได้อย่�งเหม�ะสม
 5. กรรมก�รตรวจสอบอย่�งน้อย 1 ร�ยต้องมีคว�มรู้และประสบก�รณ์ด้�นบัญชีหรือก�รเงินอย่�งเพียงพอท่ีจะส�ม�รถทำ�หน้�ท่ีในก�รสอบท�น 
  คว�มน่�เช่ือถือของงบก�รเงิน 
 

 • หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียงข้ึนเพ่ือกำ�หนดนโยบ�ยด้�นก�รบริห�รคว�มเส่ียงให้ครอบคลุมท้ังองค์กร รวมท้ังกำ�กับ
ดูแลให้มีระบบหรือกระบวนก�รบริห�รจัดก�รคว�มเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่�งเหม�ะสม โดยกำ�หนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำ�น�จ หน้�ท่ีและ
คว�มรับผิดชอบ เพ่ือให้คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียงส�ม�รถปฏิบัติหน้�ท่ีได้อย่�งมีประสิทธิผลต�มท่ีคณะกรรมก�รบริษัทได้มอบหม�ย โดยมีหลักเกณฑ์ใน
ก�รพิจ�รณ�โดยสรุปดังน้ี
 1. คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียงประกอบด้วยกรรมก�รท่ีได้รับก�รแต่งต้ังจ�กคณะกรรมก�รบริษัท และต้องประกอบด้วยกรรมก�รบริษัทอย่�งน้อย 2 คน 
 2. คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้เลือกประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
 3. ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงต้องเป็นกรรมก�รอิสระ 
 4. คุณสมบัติของกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
 5. มีคว�มรู้ คว�มชำ�น�ญ และคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับคว�มเสี่ยงของกิจก�ร 
 6. ส�ม�รถอุทิศเวล�ในก�รปฏิบัติหน้�ที่และคว�มคิดเห็นอย่�งเพียงพอในก�รปฏิบัติง�นในฐ�นะคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
 7.มีคว�มรู้ คว�มชำ�น�ญ และคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับคว�มเสี่ยงของกิจก�ร 
 8. ส�ม�รถอุทิศเวล�ในก�รปฏิบัติหน้�ที่และคว�มคิดเห็นอย่�งเพียงพอในก�รปฏิบัติง�นในฐ�นะคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
  • ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ
 กรรมก�รบริษัท กรรมก�รตรวจสอบ และกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนจะได้รับค่�ตอบแทนในลักษณะของเบ้ียประชุม โดยบริษัทเร่ิมมี
ก�รจ่�ยเบ้ียประชุมเม่ือมีก�รแต่งต้ังกรรมก�รตรวจสอบเข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง ต�มมติของท่ีประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561 วันท่ี 25  เมษ�ยน 2561  ค่�ตอบแทน
ท่ีเป็นเบ้ียประชุมของกรรมก�รและกรรมก�รตรวจสอบ มีร�ยละเอียดดังน้ี

 ท้ังน้ี กรรมก�รท่ีเป็นผู้บริห�รจะไม่ได้รับเบ้ียประชุมเน่ืองจ�กได้รับค่�ตอบแทนในฐ�นะผู้บริห�รอยู่แล้ว โดยปัจจุบันกรรมก�รท่ีไม่ได้รับเบ้ียประชุม คือ  
น�ยแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ และดร.พีระพงษ์  กิติเวชโภค�วัฒน์ ดังน้ันกรรมก�รผู้ท่ีได้รับเบ้ียประชุมมีจำ�นวนท้ัง 6 ท่�น
 
 บริษัทจ่�ยค่�ตอบแทนสำ�หรับคณะกรรมก�ร โดยค่�ตอบแทนของคณะกรรมก�รสำ�หรับปี 2561 (จนถึงวันท่ี 31 ธันว�คม 2561) สรุปได้ดังต�ร�ง

 
 
 บริษัทจ่�ยค่�ตอบแทนสำ�หรับคณะกรรมก�รตรวจสอบ โดยค่�ตอบแทนของคณะกรรมก�รสำ�หรับปี 2560 และปี 2561 (จนถึงวันท่ี 31 ธันว�คม 2561) 
สรุปได้ดังต�ร�ง

   
 ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภค�วัฒน์ พ้นจ�กตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 10 พฤศจิก�ยน 2560 และแต่งตั้ง รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งแทน
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิก�ยน 2560
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 บริษัทจ่�ยค่�ตอบแทนสำ�หรับคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนโดยค่�ตอบแทนของคณะกรรมก�รสำ�หรับปี 2560 และปี 2561
(จนถึงวันท่ี 31 ธันว�คม 2561) สรุปได้ดังต�ร�ง

 ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภค�วัฒน์ พ้นจ�กตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 10 พฤศจิก�ยน 2560 และแต่งตั้ง รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งแทน
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิก�ยน 2560

 
 • ค่าตอบแทนผู้บริหาร
 บริษัทจ่�ยค่�ตอบแทนแก่ผู้บริห�รในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ ดังสรุปในต�ร�ง
 (1)  ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร

 (2)  ค่�ตอบแทนอ่ืน 
 บริษัทได้ให้ค่�ตอบแทนอ่ืนในรูปของรถยนต์ประจำ�ตำ�แหน่งสำ�หรับผู้บริห�รบ�งตำ�แหน่ง

การกำากับดูแลกิจการ 
 บริษัทตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในก�รปฏิบัติต�มหลักบรรษัทภิบ�ลในก�รดำ�เนินธุรกิจ ดังน้ันคณะกรรมก�รบริษัทจึงได้มีนโยบ�ยปฏิบัติต�มหลักก�รและข้อ
พึงปฏิบัติท่ีดีสำ�หรับกรรมก�รบริษัท ซ่ึงสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติท่ีดีสำ�หรับกรรมก�รบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company)  
ต�มแนวท�งของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังน้ีก�รกำ�หนดบทบัญญัติต่�งๆ จะยึดให้เป็นแนวท�งให้ปฏิบัติได้จริง นอกจ�กน้ีบริษัทได้นำ�หลักก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รท่ีดี (Good Corporate Governance) ม�ใช้เป็นแนวท�งในก�รพัฒน�นโยบ�ยท่ีครอบคลุมถึงสิทธิและคว�มเท่�เทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
โครงสร้�ง บทบ�ทหน้�ท่ี คว�มรับผิดชอบและคว�มเป็นอิสระของคณะกรรมก�ร ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส ก�รควบคุมและบริห�รคว�มเส่ียง ตลอดจน
จริยธรรมท�งธุรกิจ เพื่อให้ก�รบริห�รง�น และก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ และโปร่งใส โดยหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
ครอบคลุมหลักก�ร 5 หมวด ดังน้ี

 หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
 บริษัทตระหนักและให้คว�มสำ�คัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำ�ก�รใดๆ ที่เป็นก�รละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะส่งเสริม
ให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิข้ันพ้ืนฐ�นของผู้ถือหุ้น ได้แก่ ก�รซ้ือข�ยหรือก�รโอนหุ้น ก�รมีส่วนแบ่งในกำ�ไรของบริษัท ก�รได้รับข่�วส�รข้อมูลบริษัทอย่�ง
เพียงพอ ก�รเข้�ร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือถอดถอนกรรมก�ร แต่งต้ังผู้สอบบัญชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น ก�รจัดสรร
เงินปันผล ก�รกำ�หนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ ก�รลดทุนหรือเพ่ิมทุน และก�รอนุมัติร�ยก�รพิเศษ เป็นต้น
 นอกเหนือจ�กสิทธิพ้ืนฐ�นต่�งๆแล้ว บริษัทจะดำ�เนินก�รในเร่ืองต่�งๆ ท่ีเป็นก�รส่งเสริมและอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังน้ี 
 • บริษัทสนับสนุนให้กรรมก�รบริษัท ผู้บริห�ร และหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังผู้สอบบัญชี เข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่�งพร้อมเพรียงกัน
 • บริษัทกำ�หนดให้คณะกรรมก�รจัดทำ�หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  โดยให้มีส�รสนเทศท่ีเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นรับทร�บล่วงหน้�ก่อนวันประชุม 7 วัน  
  หรือให้เป็นไปต�มท่ีสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด  
 • ในก�รประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคร้ัง ประธ�นท่ีประชุมจะช้ีแจงเก่ียวกับกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในก�รประชุม รวมถึงข้ันตอนก�รออกเสียงลงมติและจัดสรร 
  เวล�ในก�รประชุมอย่�งเพียงพอ
 • เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถ�ม แสดงคว�มคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่�งๆ ได้อย่�งเต็มท่ี โดยมีกรรมก�รและผู้บริห�รท่ีเก่ียวข้องเข้�ร่วมประชุมผู้ 
  ถือหุ้นเพ่ือตอบคำ�ถ�มในท่ีประชุมและเม่ือก�รประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่�งถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ือให้ผู้
  ถือหุ้นตรวจสอบได้
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 • บริษัทจัดให้มีก�รลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นไว้อย่�งชัดเจนในร�ยง�นก�รประชุม โดยมีก�รบันทึกจำ�นวนคะแนนเสียงท่ี 
  ได้รับในแต่ละว�ระว่�เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงเป็นจำ�นวนเท่�ใด ในแต่ละว�ระของก�รประชุมท่ีต้องมีก�รลงมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
 • ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถมอบฉันทะให้กรรมก�รอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้�ร่วม 
  ประชุมแทนได้

 หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกร�ยอย่�งเท่�เทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริห�ร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริห�ร ผู้ถือหุ้นต่�งช�ติ และผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อย โดยมีหลักก�รดังน้ี
 • คณะกรรมก�รจะไม่เพ่ิมว�ระก�รประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทร�บล่วงหน้�โดยไม่จำ�เป็น โดยเฉพ�ะว�ระสำ�คัญท่ีผู้ถือหุ้นต้องใช้เวล�ในก�ร 
  ศึกษ�ข้อมูลก่อนก�รตัดสินใจ
 • บริษัทกำ�หนดให้มีก�รป้องกันก�รนำ�ข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยห้�มหน่วยง�นท่ีทร�บข้อมูลไปเปิดเผยต่อหน่วยง�นหรือบุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้อง ใน 
  กรณีท่ีพนักง�นหรือผู้บริห�รนำ�ข้อมูลไปเปิดเผยหรือนำ�ไปใช้เพ่ือห�ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้เก่ียวข้อง จะถือเป็นคว�มผิดร้�ยแรงและถูก 
  ลงโทษท�งวินัย  
 • ในก�รประชุมผู้ถือหุ้น กรรมก�รและผู้บริห�รบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนในแต่ละว�ระ เพ่ือให้คณะกรรมก�รส�ม�รถ 
  พิจ�รณ�ธุรกรรมท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ และส�ม�รถตัดสินใจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทโดยรวม โดยกรรมก�รและผู้บริห�รท่ีมีส่วน 
  ได้ส่วนเสียดังกล่�วจะไม่มีสิทธิออกเสียงในว�ระก�รประชุมน้ันๆ

 หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทให้คว�มสำ�คัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบ�ยในก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มท่ีสำ�คัญดังน้ี

          ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มรู้และทักษะก�รบริห�รจัดก�รอย่�งสุดคว�มส�ม�รถในทุกกรณีด้วยคว�มซ่ือสัตย์สุจริตและเป็น 
   ธรรมต่อผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่และร�ยย่อยเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมท้ังเปิดเผยข้อมูลอย่�งสม่ำ�เสมอและครบถ้วนต�ม 
   คว�มเป็นจริง

        พนักง�น : บริษัทจะให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนักง�นดูแลรักษ�สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นให้มีคว�มปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินให้คว�ม 
   สำ�คัญต่อก�รพัฒน�ศักยภ�พของพนักง�นอย่�งท่ัวถึงและสม่ำ�เสมอปฏิบัติต�มกฎหม�ยและข้อบังคับต่�งๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพนักง�นอย่�ง 
   เคร่งครัดรวมท้ังหลีกเล่ียงก�รกระทำ�ใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซ่ึงอ�จมีผลกระทบต่อคว�มม่ันคงในหน้�ท่ีก�รทำ�ง�นของพนักง�นตลอดจนปฏิบัติ 
   ต่อพนักง�นด้วยคว�มสุภ�พ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจ�กพนักง�นทุกระดับอย่�งเท่�เทียมและเสมอภ�คกัน
    
 ลูกค้� : บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะสร้�งคว�มพึงพอใจและคว�มม่ันใจให้กับลูกค้� เอ�ใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้� โดยลูกค้�จะต้องได้รับสินค้�ท่ีมีคุณภ�พ 
  และปลอดภัย ก�รบริก�รท่ีดี ในระดับร�ค�ท่ีเหม�ะสม และเป็นไปต�มม�ตรฐ�นท่ีได้กำ�หนดไว้ รวมท้ังปฏิบัติต�มเง่ือนไขและข้อตกลงท่ีมี 
  ต่อลูกค้�อย่�งเคร่งครัด มีก�รพัฒน�ยกระดับม�ตรฐ�นสินค้�และบริก�รให้สูงข้ึนอย่�งต่อเน่ือง
 
  คู่ค้�และเจ้�หน้ี : บริษัทจะไม่ดำ�เนินก�รท่ีทุจริตในก�รค้�กับคู่ค้�และเจ้�หน้ีและมุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติต�มเง่ือนไขต่�งๆ ท่ีมีต่อเจ้�หน้ีอย่�งเคร่งครัดไม่ว่�จะเป็น 
  เร่ืองวัตถุประสงค์ของก�รใช้เงิน ก�รชำ�ระคืนก�รดูแลคุณภ�พหลักทรัพย์ค้ำ�ประกัน และเร่ืองอ่ืนใดท่ีได้ทำ�ข้อตกลงไว้กับเจ้�หน้ีเพ่ือบรรลุ 
  ผลประโยชน์ร่วมกัน

คู่แข่งท�งก�รค้� : บริษัทจะประพฤติปฏิบัติภ�ยใต้กรอบกติก�ของก�รแข่งขันท่ีดีไม่แสวงห�ข้อมูลท่ีเป็นคว�มลับของคู่แข่งท�งก�รค้�ด้วยวิธีก�รท่ีไม่สุจริต 
  หรือไม่เหม�ะสมและไม่พย�ย�มทำ�ล�ยช่ือเสียงของคู่แข่งท�งก�รค้�ด้วยก�รกล่�วห�ในท�งร้�ยโดยไร้มูลคว�มจริง

 สังคมส่วนรวม : บริษัทจะไม่กระทำ�ก�รใดๆ ท่ีจะส่งผลเสียห�ยต่อสังคมทรัพย�กรธรรมช�ติและสภ�พแวดล้อมอีกท้ังยังต้องแสวงห�โอก�สสนับสนุน 
  กิจกรรมสร้�งสรรค์สังคมปลูกฝังจิตสำ�นึกของคว�มรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดข้ึนในหมู่พนักง�นทุกระดับอย่�งต่อเน่ืองและจริงจังรวมท้ัง 
  ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีก�รปฏิบัติอย่�งเคร่งครัดต�มเจตน�รมณ์ของกฎหม�ยและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยง�นท่ีกำ�กับดูแล
 

         หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 บริษัทให้คว�มสำ�คัญต่อก�รเปิดเผยข้อมูลท่ีมีคว�มถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวล� และได้ม�ตรฐ�นต�มเกณฑ์ท่ีตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำ�หนดท้ังร�ยง�นท�งก�รเงินและข้อมูลท่ัวไป ตลอดจนข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีสำ�คัญท่ีมีผลกระทบต่อร�ค�หลักทรัพย์และมีผลต่อกระบวนก�รตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มี
ส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทร�บข้อมูลอย่�งเท่�เทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลผ่�นท�งตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและผ่�นท�งเว็บไซต์ www.beautycommunity.co.th
 คณะกรรมก�รตระหนักถึงคว�มรับผิดชอบต่อร�ยง�นท�งก�รเงินท่ีมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล งบก�รรวมของบริษัทจัดทำ�ข้ึนต�ม
ม�ตรฐ�นก�รบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยเลือกใช้นโยบ�ยบัญชีท่ีเหม�ะสม ก�รบันทึกข้อมูลท�งบัญชีมีคว�มถูกต้องครบถ้วน เพียงพอท่ีจะดำ�รงรักษ�ไว้ซ่ึงทรัพย์สิน และ
เพ่ือให้ทร�บจุดอ่อนเพ่ือป้องกันก�รทุจริตหรือก�รดำ�เนินก�รท่ีผิดปกติอย่�งมีส�ระสำ�คัญ โดยถือปฏิบัติอย่�งสม่ำ�เสมอ รวมท้ังเปิดเผยข้อมูลท่ีสำ�คัญอย่�งเพียงพอใน
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน นอกจ�กน้ี คณะกรรมก�รได้แต่งต้ังกรรมก�รตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบร�ยง�นท�งก�รเงิน ร�ยก�รระหว่�งกัน และระบบควบคุมภ�ยใน 
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โดยคณะกรรมก�รตรวจสอบจะร�ยง�นผลต่อคณะกรรมก�รในก�รประชุมคณะกรรมก�รทุกคร้ังท้ังน้ีร�ยง�นของคณะกรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รตรวจสอบ 
และร�ยง�นของผู้สอบบัญชี มีร�ยละเอียดปร�กฏในร�ยง�นประจำ�ปี ในส่วนของง�นด้�นนักลงทุนสัมพันธ์น้ัน บริษัทยังมีแผนจะจัดต้ังหน่วยง�นด้�นนักลงทุน
สัมพันธ์ในอน�คตอันใกล้น้ี โดยปัจจุบันมอบหม�ยให้น�ยแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ตำ�แหน่งประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร, น�ยสุรพล เพชรกลึง ตำ�แหน่งประธ�นเจ้�หน้�ท่ี
ฝ่�ยก�รเงิน และน�งส�วศิริก�รย์ พัฑฒิวีระนนท์ ตำ�แหน่งประธ�นเจ้�หน้�ท่ีฝ่�ยปฏิบัติก�ร ทำ�หน้�ท่ีในก�รติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคร�ะห์ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง

  หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  (1)  โครงสร้างคณะกรรมการ
  คณะกรรมก�รของบริษัทประกอบด้วยกรรมก�รท่ีมีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และประสบก�รณ์ในก�รดำ�เนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท โดยคณะ
กรรมก�รของบริษัทม�จ�กก�รแต่งต้ังจ�กท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยคณะกรรมก�รจำ�นวน 8 ท่�น  โดยเป็นกรรมก�รอิสระ 4 ท่�น  ทำ�หน้�ท่ีประธ�นกรรมก�ร
บริษัท 1 ท่�น ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 1 ท่�น และกรรมก�รตรวจสอบ 2 ท่�น  ซ่ึงกรรมก�รตรวจสอบอย่�งน้อย 1 ท่�น เป็นผู้มีคว�มรู้ท�งด้�นบัญชีเพียงพอท่ี
จะส�ม�รถทำ�หน้�ท่ีในก�รตรวจสอบคว�มน่�เช่ือถือของงบก�รเงินได้ ท้ังน้ี บริษัทกำ�หนดให้อย่�งน้อย  1  ใน  3  ของกรรมก�รท้ังคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่�  3  คน  
เป็นกรรมก�รอิสระ ทำ�หน้�ท่ีเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  โดยปฏิบัติหน้�ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลก�รบริห�รกิจก�รต่�งๆ ของบริษัท  เพ่ือให้ดำ�เนินไปอย่�งถูก
ต้อง เป็นธรรม และเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
  ประธ�นกรรมก�รบริษัท เป็นกรรมก�รอิสระ และไม่เป็นบุคคลเดียวกันประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร เพื่อให้เกิดก�รถ่วงดุลและก�รสอบท�นก�ร
บริห�รง�น ทั้งนี้บริษัทได้กำ�หนดขอบเขต อำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร  กรรมก�รบริห�ร  และประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รอย่�งชัดเจนเพื่อมิ
ให้กรรมก�รบริห�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รมีอำ�น�จบริห�รและอนุมัติวงเงินไม่จำ�กัด

  (2)  คณะอนุกรรมการ
  คณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมก�รเพ่ือช่วยในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รคือ
       • คณะกรรมก�รบริห�ร มีท้ังหมด 7 ท่�น ซ่ึงช่วยให้ก�รปฏิบัติง�นเป็นไปโดยคล่องตัวโดยมีขอบเขตอำ�น�จหน้�ท่ีต�มท่ีได้รับมอบหม�ยจ�ก 
   คณะกรรมก�รบริษัท
       • คณะกรรมก�รตรวจสอบมีอย่�งน้อย 3 ท่�น ทำ�หน้�ท่ีตรวจสอบและช่วยในก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินกิจก�รของบริษัท มีขอบเขตอำ�น�จ 
   หน้�ท่ีต�มท่ีได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท โดยสม�ชิกทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปต�มท่ีกำ�หนดไว้ในกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์ 
   และตล�ดหลักทรัพย์หรือโดยกฎเกณฑ์ ประก�ศ ข้อบังคับหรือระเบียบของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 
   หรือของคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์หรือของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
       •  คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน มีท้ังหมด 3 ท่�น ทำ�หน้�ท่ีเสนอคว�มเห็นเก่ียวกับอัตร�ค่�ตอบแทนของกรรมก�รบริษัท  
   กรรมก�รบริษัท และกรรมก�รชุดย่อยต่�งๆ ดำ�เนินก�รสรรห�และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหม�ะสมเข้�เป็นกรรมก�รบริษัท รวมท้ัง 
   ติดต�มดูแลก�รดำ�เนินก�รเก่ียวกับทรัพย�กรบุคคล ก�รประเมินโบนัสและปรับข้ึนเงินเดือน และอ่ืนๆ
       • คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียงมีท้ังหมด 8 ท่�น ทำ�หน้�ท่ี  กำ�หนด ทบทวน และให้คว�มเห็นชอบนโยบ�ย อำ�นวยก�ร และดำ�เนินก�ร
   จัดก�รว�งระบบบริห�รคว�มเส่ียงของบริษัทให้เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ สอดคล้อง เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ ประเมิน ติดต�ม และ
   ดูแลให้อยู่ในระดับท่ีเหม�ะสม พร้อมท้ัง ติดต�มและร�ยง�นสถ�นะคว�มเส่ียงของบริษัท ต่อคณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รตรวจสอบ 
   แต่งต้ังคณะทำ�ง�นได้ต�มท่ีเห็นสมควร ปฏิบัติก�รอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับก�รบริห�รคว�มเส่ียงต�มท่ีคณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย
  อย่�งไรก็ต�มในอน�คตบริษัทอ�จสรรห�คณะอนุกรรมก�รอ่ืนๆ ข้ึนม�ปฏิบัติง�นต�มท่ีได้รับมอบหม�ยเพ่ือแบ่งเบ�ภ�ระก�รบริห�รง�นของคณะ
กรรมก�รบริษัท  

  (3)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
  คณะกรรมก�รบริษัททำ�หน้�ท่ีกำ�หนดนโยบ�ย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้�หม�ย ภ�รกิจ แผนธุรกิจและงบประม�ณของบริษัทตลอดจนกำ�กับดูแลให้
ฝ่�ยจัดก�รบริห�รง�นให้เป็นไปต�มนโยบ�ยท่ีกำ�หนดไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลภ�ยใต้กรอบของกฎหม�ย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท และมติท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้�ท่ีเต็มคว�มส�ม�รถเพ่ือให้เกิดมูลค่�เพ่ิมแก่ธุรกิจในระยะย�ว และบริห�รง�นด้วยคว�มรอบคอบระมัดระวัง มิใด้เกิดคว�มขัดแย้ง
ท�งผลประโยชน์ โดยคณะกรรมก�รบริษัทได้จัดให้มีก�รดำ�เนินง�นต�มหลักก�รดังต่อไปน้ี

     3.1 จรรยาบรรณธุรกิจ
   บริษัทจัดทำ�ข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรย�บรรณธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมก�รบริษัท กรรมก�รตรวจสอบ และผู้ปฏิบัติง�นในฝ่�ยต่�งๆ 
ยึดถือเป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติ  โดยมีประเด็นหลักในก�รรักษ�คว�มลับของบริษัท  ก�รปฏิบัติง�นด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องต�มกฎหม�ย  ก�รเค�รพ
สิทธิซึ่งกันและกัน  และก�รดูแลรักษ�ทรัพย�กรทั้งภ�ยในบริษัทและสิ่งแวดล้อมภ�ยนอก ซึ่งก�รให้คว�มสำ�คัญกับจริยธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจจะทำ�ให้มีก�ร
ปฏิบัติง�นด้วยคว�มซ่ือสัตย์สุจริต ก�รควบคุมภ�ยในทำ�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พข้ึนส่งผลให้เกิดคว�มเช่ือม่ันกับตล�ดทุนและสร้�งคว�มน่�เช่ือถือให้กับนักลงทุน

   3.2 นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   บริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยเก่ียวกับคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์บนหลักก�รท่ีว่�พนักง�นทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้�ท่ีเพ่ือผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทเท่�น้ันก�รกระทำ�และก�รตัดสินใจใดๆ จะต้องปร�ศจ�กอิทธิพลของคว�มต้องก�รของส่วนตัวของครอบครัว ของญ�ติพ่ีน้อง หรือของบุคคลอ่ืนท่ีรู้จัก
ส่วนตัวเป็นก�รเฉพ�ะโดยกำ�หนดนโยบ�ยท่ีครอบคลุม 2 เร่ือง คือ 
   • ร�ยก�รท่ีเก่ียวโยงกัน : 
   บริษัทจะพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมก่อนท่ีจะทำ�ร�ยก�รท่ีเก่ียวโยงกันอย่�งรอบคอบทุกร�ยก�รรวมท้ังกำ�หนดร�ค�และเง่ือนไขของร�ยก�ร
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เก่ียวโยงกัน เสมือนทำ�ร�ยก�รกับบุคคลภ�ยนอก (Arm’s Length Basis)  และมีคณะกรรมก�รตรวจสอบเป็นผู้พิจ�รณ�คว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผลของ
ร�ยก�ร  และเม่ือบริษัทได้ทำ�ร�ยก�รท่ีเก่ียวโยงกันแล้วบริษัทจะดำ�เนินก�รต�มหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีก�ร ของประก�ศของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และประก�ศของคณะกรรมก�รตล�ดทุนรวมท้ังเปิดเผยร�ยก�รดังกล่�วไว้ในแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) เพ่ือให้เกิดคว�มโปร่งใสในก�รทำ�
ร�ยก�รท่ีเก่ียวโยงกันและขจัดปัญห�คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์และสถ�นก�รณ์อ่ืนๆ ท่ีทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ 
   • สถ�นก�รณ์อ่ืนๆ ท่ีทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ : 
   1. ก�รลงทุนท่ัวไป บริษัทจะไม่ให้บุคล�กรของบริษัทท่ีเป็นผู้ถือหุ้นหรือได้รับผลประโยชน์จ�กบริษัทคู่แข่ง หรือผู้ค้�/ผู้ข�ยท่ีบริษัทติดต่อ 
      ธุรกิจด้วยเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รตัดสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับกิจก�รดังกล่�วเว้นแต่ได้รับก�รอนุมัติจ�ก
          คณะกรรมก�รบริษัท
   2. ก�รรับของขวัญ  บุคล�กรทุกระดับไม่ควรรับของขวัญ ต๋ัวโดยส�ร บัตรชมกีฬ�ข้อเสนอเพ่ือก�รพักผ่อน ท่ีพักรับรอง หรือข้อเสนอท่ีให้ 
      เป็นก�รส่วนตัวต่�ง ฯลฯห�กก�รกระทำ�ดังกล่�วจะนำ�ไปสู่ก�รสร้�งข้อผูกมัดให้กับบริษัทหรือทำ�ให้บริษัทสูญเสียผลประโยชน์ 
   3. ก�รรับง�นท�งวิช�ก�ร ง�นบริก�รส�ธ�รณะ เป็นวิทย�กรหรือก�รรับตำ�แหน่งใดๆ บุคล�กรทุกระดับของบริษัทส�ม�รถขออนุมัติจ�กผู้ 
     อำ�นวยก�รฝ่�ยต�มส�ยง�น เพ่ือรับง�นในสถ�บันวิช�ก�รง�นบริก�รส�ธ�รณะ เป็นวิทย�กร หรือก�รรับตำ�แหน่งใดๆ เช่น กรรมก�ร
     บริษัท ท่ีปรึกษ�ซ่ึงจะช่วยขย�ยวิสัยทัศน์ และประสบก�รณ์ให้แก่บุคล�กรผู้น้ันแต่จะต้องไม่นำ�เอ�บริษัท หรือตำ�แหน่งของตนในบริษัท 
                 ไปพัวพันกับกิจกรรมท่ีทำ�ภ�ยนอกเว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ทำ�เช่นน้ันได้ด้วย

    3.3 การควบคุมภายใน
  บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภ�ยในเพ่ือให้เกิดคว�มเช่ือม่ันแก่นักลงทุนว่�บริษัทจะมีก�รดำ�เนินง�นท่ีมีประสิทธิผลและเพ่ิมคว�มน่�เช่ือถือให้กับงบ
ก�รเงิน บริษัทได้ว่�จ้�งบริษัท เวล แพลนน่ิง โซลูช่ัน จำ�กัด ซ่ึงเช่ียวช�ญด้�นก�รตรวจสอบภ�ยในโดยมีประสบก�รณ์ในก�รตรวจสอบภ�ยในให้กับบริษัทจด
ทะเบียนหล�ยบริษัท เป็นผู้ตรวจสอบภ�ยในของบริษัท ต้ังแต่ปล�ยปี 2553 ต่อเน่ืองถึงปัจจุบัน
  นอกจ�กน้ี บริษัทได้แต่งต้ังให้ น�งส�วหัสย� ใจบูช�ศักด์ิ ซ่ึงเป็นผู้ตรวจสอบภ�ยในจ�ก บริษัท เวล แพลนน่ิง โซลูช่ัน จำ�กัด  นำ�เสนอผลก�รตรวจ
สอบภ�ยในต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบอย่�งน้อยทุกๆ 3  เดือน

  (4) การประชุมคณะกรรมการ
  คณะกรรมก�รบริษัทมีกำ�หนดประชุมอย่�งน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง และอ�จมีก�รประชุมพิเศษเพ่ิมเติมต�มคว�มจำ�เป็น โดยมีก�รจัดทำ�ร�ยง�นผล
ง�นเสนอให้คณะกรรมก�รทร�บทุกเดือน เพ่ือให้คณะกรรมก�รส�ม�รถกำ�กับ ควบคุมและดูแลก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยจัดก�รได้อย่�งต่อเน่ืองและทันก�ร โดยจะ
ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมก�รเพ่ือพิจ�รณ�ก่อนก�รประชุมล่วงหน้�อย่�งน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำ�เป็นรีบด่วนเพ่ือรักษ�สิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมก�รส�ม�รถร้องขอส�รสนเทศท่ีจำ�เป็นเพ่ิมเติมได้จ�กเลข�นุก�รบริษัท
  ประธ�นกรรมก�รและประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�รจะร่วมกับพิจ�ณ�กำ�หนดว�ระก�รประชุม โดยเปิดโอก�สให้กรรมก�รแต่ละคนส�ม�รถเสนอเร่ือง
เข้�สู่ว�ระก�รประชุมได้  โดยในบ�งว�ระอ�จมีผู้บริห�รระดับสูงเข้�ร่วมประชุมด้วยเพ่ือให้ส�รสนเทศในร�ยละเอียดเพ่ิมเติม

  (5)  ค่าตอบแทน
  บริษัทมีนโยบ�ยกำ�หนดค่�ตอบแทนของกรรมก�รและกรรมก�รตรวจสอบให้อยู่ในระดับที่ส�ม�รถจูงใจให้ส�ม�รถรักษ�กรรมก�รที่มีคุณภ�พ
ต�มที่ต้องก�รได้ค่�ตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตส�หกรรมเดียวกันและเชื่อมโยงกับผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท  โดยขออนุมัติค่�
ตอบแทนของกรรมก�รในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  ค่�ตอบแทนของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและผู้บริห�รระดับสูง กำ�หนดให้มีคว�มเหม�ะสมกับอำ�น�จหน้�ที่ต�มหลักเกณฑ์และนโยบ�ย
ที่คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับค่�ตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะย�วสอดคล้องกับผล
ง�นของบริษัทและก�รปฏิบัติง�นของผู้บริห�รแต่ละร�

  (6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท
  คณะกรรมก�รบริษัทส่งเสริมและอำ�นวยคว�มสะดวกให้มีก�รฝึกอบรมและให้คว�มรู้แก่ผู้เก่ียวข้องในระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท เช่น 
กรรมก�รบริษัท กรรมก�รตรวจสอบ ผู้บริห�ร เป็นต้น เพ่ือให้มีก�รปรับปรุงก�รปฏิบัติง�นอย่�งต่อเน่ือง ซ่ึงก�รฝึกอบรมและให้คว�มรู้อ�จกระทำ�เป็นก�รภ�ยใน
บริษัทหรือใช้บริก�รของสถ�บันภ�ยนอก
  ทุกคร้ังท่ีมีก�รเปล่ียนแปลงกรรมก�รใหม่ เลข�นุก�รบริษัทจะจัดให้มีเอกส�รข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของกรรมก�รใหม่ รวมถึง
จัดให้มีก�รแนะนำ�ลักษณะธุรกิจและแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจให้แก่กรรมก�รใหม

การกำากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 บริษัทมีนโยบ�ยและวิธีก�รตรวจสอบกรรมก�รและผู้บริห�รในก�รนำ�ข้อมูลภ�ยในของบริษัทซ่ึงยังไม่เปิดเผยต่อส�ธ�รณชนไปใช้แสวงห�ประโยชน์
ส่วนตนในก�รซ้ือข�ยหลักทรัพย์ดังน้ี
 1. ให้คว�มรู้แก่กรรมก�รรวมท้ังผู้บริห�รฝ่�ยต่�งๆ เก่ียวกับหน้�ท่ีท่ีต้องร�ยง�นก�รถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุ  
  นิติภ�วะต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต�มม�ตร� 59 และต�ม 
  ประก�ศสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. ท่ีสจ. 12/2552 เร่ืองก�รจัดทำ�และเปิดเผยร�ยง�นก�รถือหลักทรัพย์ของกรรมก�ร ผู้บริห�ร และผู้สอบ 
  บัญชี และบทกำ�หนดลงโทษ ต�มม�ตร� 275 แห่งพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 2. บริษัทกำ�หนดให้ผู้บริห�รร�ยง�นก�รเปล่ียนแปลงก�รถือครองหลักทรัพย์ต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ต�ม 
  ม�ตร� 59 แห่งพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์ และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และต�มประก�ศสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. ท่ีสจ. 12/2552  
  เร่ืองก�รจัดทำ�และเปิดเผยร�ยง�นก�รถือหลักทรัพย์ของกรรมก�ร ผู้บริห�ร และผู้สอบบัญชี เพ่ือให้บริษัทส�ม�รถตรวจสอบก�รซ้ือข�ยหุ้นของ 
  ผู้บริห�รทุกร�ย
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 3. ผู้บริห�รท่ีได้รับทร�บข้อมูลภ�ยในท่ีเป็นส�ระสำ�คัญ ซ่ึงมีผลต่อก�รเปล่ียนแปลงร�ค�หลักทรัพย์ จะต้องระงับก�รซ้ือข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทใน 
  ช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบก�รเงินหรือข้อมูลภ�ยในน้ันจะเปิดเผยต่อส�ธ�รณชน และห้�มไม่ให้เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นส�ระสำ�คัญน้ันต่อบุคคลอ่ืน ท้ังน้ี 
  ห�กพบว่�มีก�รใช้ข้อมูลภ�ยในมีคว�มประพฤติท่ีส่อไปในท�งท่ีจะทำ�ให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับคว�มเส่ือมเสียและเสียห�ยโดยผู้กระทำ�ก�รเป็น 
  บุคล�กรระดับคณะกรรมก�รบริห�ร  คณะกรรมก�รบริษัทจะเป็นผู้พิจ�รณ�บทลงโทษต�มคว�มเหม�ะสม และห�กผู้กระทำ�ผิดเป็นผู้บริห�รระดับ 
  รองลงไป  คณะกรรมก�รบริห�รจะเป็นผู้พิจ�รณ�บทลงโทษสำ�หรับผู้กระทำ�ผิดน้ันๆ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ในปี 2561 บริษัทจ่�ยค่�ตอบแทนก�รสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จำ�กัด เป็นจำ�นวน เงินรวม 
1,400,000 บ�ท  โดยมีร�ยช่ือผู้สอบบัญชี ดังน้ี
 1. น�งสุวิมล กฤตย�เกียรณ์ ใบอนุญ�ตเลขท่ี 2928
 2. น�ยนพฤกษ์  พิษณุวงษ์    ใบอนุญ�ตเลขท่ี  7764
 3. น�วส�วสุภ�ภรณ์ ม่ังจิตร  ใบอนุญ�ตเลขท่ี 8152

 (2) ค่าบริการอื่น (Non-audit Service)
ในปี 2561  ไม่มีค่�บริก�รอ่ืนจ�กบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จำ�กัด แต่อย่�งใด

บุคลากร
 1. จำานวนพนักงานและผลตอบแทน
 บริษัทมีจำ�นวนพนักง�นของบริษัท (ไม่รวมผู้บริห�ร) แบ่งต�มส�ยง�นหลักดังน้ี

           หม�ยเหตุ :  บริษัทฯ ได้มีก�รปรับเปล่ียนโครงสร้�งองค์กรใหม่ซ่ึงมีผลในวันท่ี 1 มีน�คม  2562 เป็นต้นไป
 

 บริษัทได้ให้ค่�ตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินแก่พนักง�น (ไม่รวมผู้บริห�ร) ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส ESOP และอ่ืนๆ เช่น ค่�ล่วงเวล� เบ้ียเล้ียง ค่�
คอมมิชช่ัน  ค่�บริห�รส�ข�  ค่�ดูแลรักษ�สินค้� เป็นต้น ซ่ึงในปี  2561  และ  2560 มีจำ�นวนพนักง�น 1,204 คน และ 1,257 คน โดยจ่�ยค่�ตอบแทนเป็นจำ�นวน
เงิน  374.42 ล้�นบ�ท และ 388.66 ล้�นบ�ทต�มลำ�ดับ
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การควบคุมภายใน
 บริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รจัดก�รให้มีระบบก�รควบคุมภ�ยในท่ีดีและมีประสิทธิภ�พเพ่ือสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นบรรลุเป้�หม�ย โดยมุ่งเน้นให้มี
ก�รควบคุมภ�ยในท่ีครอบคลุมในทุกกิจกรรมเพ่ือให้มีคว�มเพียงพอและเหม�ะสมกับก�รดำ�เนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พและประสิทธิผลในก�รดำ�เนินง�น 
ก�รใช้ทรัพย�กรและก�รดูแลทรัพย์สิน รวมท้ังมีระบบบัญชีและก�รร�ยง�นท�งก�รเงินท่ีมีคว�มถูกต้องเช่ือถือได้ มีก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ี
เก่ียวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทและมีระบบก�รตรวจสอบภ�ยในท่ีมีคว�มเป็นอิสระในก�รประเมินประสิทธิภ�พและคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุม
ภ�ยในด้�นต่�งๆ คณะกรรมก�รบริษัทได้มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รตรวจสอบทำ�หน้�ท่ีในก�รสอบท�นผลก�รประเมินก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทและพิจ�รณ�
ให้คำ�ปรึกษ�เสนอแนะพัฒน�ระบบก�รควบคุมภ�ยในอย่�งสม่ำ�เสมอ
 ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทคร้ังท่ี 1/2561  เม่ือวันท่ี  22 กุมภ�พันธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมก�รตรวจสอบ เข้�ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมก�รได้
ประเมินระบบควบคุมภ�ยในโดยก�รซักถ�มข้อมูลจ�กฝ่�ยบริห�รเก่ียวกับคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัท ท้ัง 5 ส่วน คือ 
 (1) องค์กรและสภ�พแวดล้อม 
 (2) ก�รบริห�รคว�มเส่ียง 
 (3) ก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยบริห�ร 
 (4) ระบบส�รสนเทศและก�รส่ือส�รข้อมูล 
 (5) ระบบก�รติดต�ม 
 
 ภ�ยหลังจ�กก�รประเมินแล้วคณะกรรมก�รมีคว�มเห็นว่� บริษัท มีระบบควบคุมภ�ยใน ในเร่ืองก�รทำ�ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ กรรมก�ร ผู้บริห�ร 
หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่�วอย่�งเพียงพอแล้ว และมีระบบควบคุมภ�ยในในด้�นต่�งๆ ท้ัง 5 ส่วน ท่ีมีคว�มเหม�ะสมและเพียงพอในก�รป้องกันทรัพย์สิน
อันเกิดจ�กก�รท่ีผู้บริห�รนำ�ไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำ�น�จ รวมถึงมีระบบก�รตรวจสอบภ�ยในท่ีมีคว�มอิสระในก�รติดต�มและประเมินผลก�รควบคุมภ�ยใน 
นอกจ�กน้ีบริษัท ยังมีระบบก�รจัดเก็บเอกส�รสำ�คัญท่ีทำ�ให้กรรมก�ร ผู้สอบบัญชี และผู้มีอำ�น�จต�มกฎหม�ยส�ม�รถตรวจสอบได้ภ�ยในระยะเวล�อันควร

ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสำาหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 --ไม่มี--

นโยบายการดำาเนินการตรวจสอบภายใน
 บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับระบบก�รควบคุมภ�ยในท่ีดีและเพียงพอ โดยให้ส�ม�รถควบคุมคว�มเส่ียงจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดย
บริษัทได้มีก�รจัดทำ�นโยบ�ย ระเบียบ และคู่มือก�รปฏิบัติง�นท่ีครอบคลุมทุกกระบวนก�รทำ�ง�นท่ีสำ�คัญอย่�งเป็นล�ยลักษณ์อักษร รวมท้ังมีก�รแบ่งแยกอำ�น�จ
หน้�ท่ีก�รดำ�เนินง�นต�มหลักก�รก�รตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) อย่�งไรก็ต�ม เพ่ือให้ระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทมีคว�มสมบูรณ์ย่ิงข้ึน 
รวมท้ังเพ่ือก�รปรับปรุงอย่�งต่อเน่ืองในระยะย�ว ในปี 2560 บริษัทได้แต่งต้ังผู้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ ซ่ึงได้แก่ บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำ�กัด ซ่ึงมีประสบก�รณ์ใน
ก�รเป็นผู้ตรวจสอบภ�ยในให้กับบริษัทจดทะเบียนหล�ยแห่ง ให้เป็นผู้ตรวจสอบภ�ยในของบริษัท และนำ�เสนอผลก�รตรวจสอบภ�ยในต่อคณะกรรมก�รตรวจ
สอบอย่�งน้อยทุกๆ 3 เดือน

 2. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
 บริษัทฯ ได้จัดต้ังกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ ช่ือ “กองทุนสำ�รองเล้ียงชีพสินสถ�พรซ่ึงจดทะเบียนแล้ว” บริห�รโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนรวมบัว
หลวงจำ�กัด ซ่ึงบริษัทฯและพนักง�นจะจ่�ยเงินเข้�กองทุนเป็นร�ยเดือนในอัตร�ร้อยละ 3 – 5  ของเงินเดือน ก�รจัดต้ังกองทุนดังกล่�วมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้�ง
ขวัญและกำ�ลังใจให้แก่พนักง�น และเพ่ือจูงใจให้พนักง�นทำ�ง�นกับบริษัทฯในระยะย�ว
 
 3. นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงาน 
 บริษัทฯ ยังคงมีนโยบ�ยพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลอย่�งต่อเน่ือง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ พัฒน�และเสริมสร้�งทรัพย�กรบุคคลให้มีคว�มรู้ คว�ม
เข้�ใจในก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของตนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ เป็นก�รพัฒน�ให้บุคล�กรมีคว�มก้�วหน้�ม่ันคงในส�ยง�นข้ึนไปเร่ือยๆ (Career Path) และมุ่งเน้นก�รส่ง
เสริมให้องค์กรส�ม�รถแข่งขันอย่�งมีคว�มได้เปรียบในธุรกิจได้   นอกจ�กน้ี  บริษัทฯยังมีนโยบ�ยส่งเสริมให้พนักง�นเกิดวัฒนธรรมในก�รทำ�ง�นท่ีดีในองค์กร 
โดยให้ปฏิบัติไปในทิศท�งเดียวกัน  และมุ่งเน้นให้เป็นเอกลักษณ์เฉพ�ะของวัฒนธรรมในองค์กร  ซ่ึงบริษัทฯ ได้จัดทำ�โครงก�ร “BEAUTY CORE VALUE” เพ่ือส่ง
เสริมนโยบ�ยดังกล่�ว
 พนักง�นข�ยหน้�ร้�นทุกคนจะได้รับก�รอบรมร�ยละเอียดและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ทุกร�ยก�ร ตลอดจนวิธีก�รแต่งหน้�ก�รพัฒน�บุคลิกภ�พ 
ก�รให้บริก�ร เทคนิคก�รข�ย ก�รส่ือส�รกับลูกค้� ก�รแนะนำ�ลูกค้� ก�รจัดก�รส่งเสริมก�รข�ย ก�รบริห�รคลังสินค้�หน้�ร้�น รวมไปถึงก�รใช้ระบบปฏิบัติง�น 
POS ท่ีเช่ือมต่อกับโปรแกรมของบริษัท รวมระยะเวล�ในก�รอบรมท้ังส้ิน 14 วัน เพ่ือให้ครอบคลุมเน้ือห�ท่ีสำ�คัญได้อย่�งครบถ้วน รวมท้ังมีก�รทดสอบก่อนก�ร
ออกปฏิบัติง�นจริงเพ่ือให้ม่ันใจว่�ส�ม�รถปฏิบัติง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พเป็นม�ตรฐ�นเดียวกันทุกส�ข�
 ท้ังน้ี สำ�หรับพนักง�นในฝ่�ยอ่ืนๆ บริษัทมีนโยบ�ยก�รฝึกอบรมท้ังภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร  เพ่ือให้เหม�ะกับคว�มรู้ต�มส�ยง�น เพ่ือเสริมทักษะ
ง�นต�มคว�มรับผิดชอบของพนักง�นแต่ละระดับ

 4. ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
 บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบ�ยไว้ดังน้ี จะพัฒน�ระบบก�รจัดก�รด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นให้สอดคล้องกับ 
กฎหม�ยและข้อกำ�หนดอ่ืนๆ ถือคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นเป็นหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบในก�รปฏิบัติง�นของพนักง�นทุกคนและให้พนักง�นทุกคนมีส่วนร่วม
ในโครงก�ร ให้มีสิทธิเสนอคว�มคิดเห็นในก�รปรับปรุงสภ�พก�รทำ�ง�นรวมถึงวิธีก�รทำ�ง�นให้ปลอดภัยม�กข้ึน จะพัฒน� ส่งเสริมพนักง�นให้มีคว�มรู้ และสร้�ง
จิตสำ�นึกให้พนักง�นทุกระดับตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ และจะให้ก�รสนับสุนทรัพย�กร งบประม�ณ เวล� บุคล�กร และทรัพย�กรท่ีเก่ียวข้องอย่�งเหม�ะสมในก�ร
ดำ�เนินก�รต�มระบบก�รจัดก�รคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น
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ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน
 ในปี 2560 บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำ�กัด ได้ทำ�ก�รประเมินคว�มเสี่ยงของระบบก�รดำ�เนินง�นของบริษัทและนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รตรวจ
สอบ รวมถึงว�งแผนก�รตรวจสอบภ�ยใน ซึ่งครอบคลุมถึงปี 2561 โดยพิจ�รณ�เข้�ตรวจต�มลำ�ดับผลกระทบที่มีต่อก�รดำ�เนินกิจก�ร โดยทำ�ก�รเข้�ตรวจ
สอบกระบวนก�รหลักที่มีผลกระทบอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินก�รกิจก�รก่อน ซึ่งแผนก�รตรวจสอบดังกล่�วได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจ
สอบแล้ว ทั้งนี้ในปี 2561 ผู้ตรวจสอบภ�ยในได้ปฏิบัติง�นประเมินคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทและก�รตรวจสอบระบบก�รควบคุม
ภ�ยใน 3 กระบวนก�รหลัก ได้แก่ 
 (1) ตรวจสอบกระบวนก�รก�รควบคุมท่ัวไปในระบบส�รสนเทศ (IT General Control) เดือนมีน�คม 2561
 (2) ตรวจสอบกระบวนก�รข�ยหน้�ร้�น เดือนมิถุน�ยน 2561
 (3) ตรวจสอบกระบวนก�รบริห�รคลังสินค้�และจัดส่งสินค้� เดือน ตุล�คม 2561
โดยผู้ตรวจสอบภ�ยในมีคว�มเห็นว่�บริษัทได้มีก�รกำ�หนดแนวท�งควบคุมภ�ยใน ซ่ึงส�ม�รถช่วยให้ก�รปฏิบัติง�นเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและมีประสิทธิผล
 อย่�งไรก็ต�ม ผู้ตรวจสอบภ�ยในได้ทำ�ก�รประเมินจุดท่ียังไม่ได้รับก�รจัดก�รอย่�งเหม�ะสมและให้ข้อเสนอแนะในก�รปรับปรุงแก้ไขต่อบริษัท ซ่ึง
บริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญในก�รปรับปรุงแก้ไขต�มข้อเสนอแนะดังกล่�ว โดยผู้ตรวจสอบภ�ยในได้ทำ�ก�รร�ยง�นผลก�รตรวจสอบภ�ยในรวมท้ังคว�มคืบหน้�ในก�ร
ปรับปรุงแก้ไขของบริษัทต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบอย่�งต่อเนือง โดยมีร�ยละเอียดดังต่อไปน้ี
 1. ผลตรวจสอบกระบวนก�รก�รควบคุมทั่วไปในระบบส�รสนเทศ (IT General Control)  
  1.1 ก�รจัดโครงสร้�งองค์กรง�นระบบส�รสนเทศ
   บริษัทให้มีก�รกำ�หนดสิทธิในก�รจัดก�รระบบคอมพิวเตอร์ให้เหม�ะสมและสอดคล้องกับตำ�แหน่งง�นของเจ้�หน้�ที่ IT
  1.2 ก�รเข้�ถึงโปรแกรมและข้อมูล
   บริษัทกำ�หนดให้ตั้งค่�รหัสผ่�นก�รเข้�ถึงคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปต�ม   ม�ตรฐ�นและตั้งค่�ก�รหมดอ�ยุของรหัสผ่�น
  1.3 ก�รสำ�รองข้อมูล และก�รนำ�ข้อมูลกลับม�ใช้ใหม่
   บริษัทกำ�หนดให้มีก�รทดสอบก�รกู้คืนข้อมูลโดยเจ้�ของข้อมูลต้องร่วมทดสอบ พร้อมลงน�มรับทร�บผลทุกครั้ง
 2. ผลตรวจสอบกระบวนก�รข�ยหน้�ร้�น 
  2.1 ประสิทธิภ�พก�รข�ยและก�รให้บริก�รหน้�ร้�น
   บริษัทกำ�หนดให้ฝ่�ยปฏิบัติก�รข�ยรวบรวมปัญห�ที่ยังติดค้�งในร�ยง�นผลก�รประเมินหน้�ร้�น ม�พิจ�รณ�โดยเฉพ�ะเจ�ะจง
  2.2 ประสิทธิภ�พและประสิทธิผลร�ยก�รส่งเสริมก�รข�ย 
   บริษัทกำ�หนดให้ฝ่�ย IT และฝ่�ยปฏิบัติก�รข�ยร่วมกันห�แนวท�งจัดก�รโปรโมชั่นที่มีคว�มหล�กหล�ยซับซ้อน ให้มีก�รใช้ง�นง่�ยขึ้น
 3. ผลตรวจสอบกระบวนก�รบริห�รคลังสินค้�และจัดส่งสินค้�
  3.1 ก�รบริห�รจัดก�รคลังสินค้�
   3.1.1    ก�รจัดก�รฐ�นข้อมูลสินค้�
           บริษัทกำ�ชับให้ฝ่�ยพัฒน�ผลิตภัณฑ์และจัดซื้อร่วมกับฝ่�ย IT จัดก�ร ฐ�นข้อมูลสินค้� สูตรก�รผลิตที่ไม่ได้ใช้ง�นแล้ว
   3.1.2   ก�รตรวจรับสินค้�บริษัท
           บริษัทกำ�ชับให้พนักง�นปฏิบัติง�นต�มระเบียบที่กำ�หนดอย่�งเคร่งครัด
   3.1.3   ก�รควบคุมและจัดเก็บสินค้�
           บริษัทกำ�หนดให้ผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนจัดทำ�ร�ยง�นสรุปก�รรับสินค้�เข้�ส�ข�ย้อนหลัง 3 เดือน เพ่ือสรุปสถิติก�รรับเข้� สินค้�ล่�ช้�
  3.2 ก�รจัดเตรียมและขนส่งสินค้�
   บริษัทกำ�ชับให้พนักง�นลงชื่อกำ�กับในร�ยก�รเบิก/จ่�ยสินค้� กรณีมีก�รแก้ไขเอกส�ร  
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 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
 บริษัทมีนโยบ�ยในก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันด้วยคว�มโปร่งใส โดยคำ�นึงถึงคว�มเป็นธรรมและเป็นผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ในก�รเข้�ทำ�ร�ยก�ร
กับบุคคลท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์  จะต้องมีก�รนำ�เสนอเร่ืองดังกล่�วให้กับคณะกรรมก�รตรวจสอบเพ่ือทำ�ก�รพิจ�รณ�และอนุมัติก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�ง
กันดังกล่�วให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจก�ร และเพ่ือเป็นก�รคุ้มครองผู้ลงทุนรวมถึงผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท โดยร�ยก�รระหว่�งกันดังกล่�วจะต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ต�มระเบียบ และข้อบังคับ ประก�ศ คำ�ส่ัง หรือข้อกำ�หนดของคณะกรรมก�ร กลต. ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงผู้ท่ีอ�จมีคว�ม
ขัดแย้งท�งผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันจะไม่มีสิทธ์ิเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รอนุมัติร�ยก�รดังกล่�วได้
 สำ�หรับร�ยก�รระหว่�งกันท่ีเป็นกรณีก�รค้�ปกติ  เช่น  ก�รซ้ือสินค้�ก�รจำ�หน่�ยสินค้�  เป็นต้น  บริษัทมีนโยบ�ยท่ีจะกำ�หนดเง่ือนไขต่�งๆ ให้เป็นไป
ต�มลักษณะก�รดำ�เนินก�รค้�ปกติและเป็นร�ค�ตล�ดซึ่งส�ม�รถเปรียบเทียบได้กับร�ค�ที่เกิดขึ้นกับบุคคลภ�ยนอก โดยให้คณะกรรมก�รตรวจสอบของ
บริษัทเป็นผู้พิจ�รณ�และให้คว�มเห็นต่อร�ยก�รดังกล่�ว และร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัททุกไตรม�ส โดยคว�มสมเหตุสมผลของร�ยก�รจะพิจ�รณ�จ�ก
ร�ค�ตล�ด  รวมถึงเง่ือนไขและคว�มจำ�เป็นท่ีกระทบต่อก�รประกอบ ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำ�คัญ

 แนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
 ในก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันท่ีอ�จเกิดข้ึนในอน�คต เง่ือนไขต่�งๆ ให้เป็นไปต�มลักษณะก�รค้�โดยท่ัวไปโดยอ้�งอิงกับร�ค�และเง่ือนไขตล�ดท่ีเหม�ะสม ท้ังน้ี
บริษัท และ/หรือ กลุ่มบริษัทจะให้คณะกรรมก�รตรวจสอบ และ/หรือ กรรมก�รอิสระเป็นผู้ให้คว�มเห็นเก่ียวกับร�ค�อัตร�ค่�ตอบแทน รวมท้ังคว�มจำ�เป็นและคว�มเหม�ะ
สมของร�ยก�รน้ันด้วย ห�กมีร�ยก�รใดท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ในอน�คต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปต�มกฎ ประก�ศ และ/หรือข้อบังคับของ
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และหรือตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทอ�จให้ผู้เช่ียวช�ญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท
เป็นผู้ ให้คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รระหว่�งกันดังกล่�ว เพื่อนำ�ไปใช้ประกอบก�รตัดสินใจของคณะกรรมก�รหรือผู้ถือหุ้นต�มแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผย
ร�ยก�รระหว่�งกันไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินที่ได้รับก�รตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชี รวมทั้งในแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปีของบริษัท
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 คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบแสดงฐ�นะท�งก�รเงินของบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำ�กัด (มห�ชน) รวมถึงข้อมูลส�รสนเทศท�งก�ร
เงินท่ีปร�กฏในร�ยง�นประจำ�ปี  ซ่ึงจัดทำ�ข้ึนต�มหลักก�รบัญชีท่ีมีก�รรับรองท่ัวไปของประเทศไทย รวมท้ังให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลท่ีสำ�คัญอย่�งเพียงพอ เพื่อให้
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักทุนทั่วไปอย่�งโปร่งใส
          ในก�รนี้คณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบ เพื่อทำ�หน้�ที่สอบท�นและร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นในงบแสดงฐ�นะท�งก�รเงินต่อ
คณะกรรมก�รบริษัท และคว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองน้ีปร�กฏในร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบซ่ึงแสดงไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีแล้ว
          คณะกรรมก�รบริษัทมีคว�มเห็นว่�ระบบควบคุมภ�ยในของบริษัทมีคว�มโปร่งใส และส�ม�รถสร้�งคว�มเชื่อมั่นได้ว่�งบแสดงฐ�นะท�งก�รเงินของ
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำ�กัด (มห�ชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันว�คม  2561  มีคว�มเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติ ต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป

 

     (พลโทเผด็จ  จ�รุจินด�)            (น�ยแพทย์สุวิน  ไกรภูเบศ )
     ประธ�นกรรมก�รบริษัท   ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

 
 

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
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 คณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำ�กัด (มห�ชน)  ณ วันที่ 15 มกร�คม  2562 ประกอบด้วยคณะกรรมก�รอิสระจำ�นวน  3 ท่�น 
ประกอบด้วย
 1. รศ.ดร. วิชิต  อู่อ้น   ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
 2. พันเอกอรรถพล  ศรีสังว�ลย์ กรรมก�รตรวจสอบ
 3. น�ยวิบูลย์   พจน�ลัย  กรรมก�รตรวจสอบ
โดยกรรมก�รตรวจสอบทั้ง 3 ท่�น มีคุณสมบัติครบถ้วนต�มที่ประก�ศตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องคุณสมบัติและขอบเขตก�รดำ�เนินของ
คณะกรรมก�รตรวจสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
          ทั้งนี้ในปี  2561 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้จัดให้มีก�รประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้งและคณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้�ที่ด้วย คว�มรอบคอบ 
และใช้คว�มรู้ คว�มส�ม�รถต�มขอบเขต หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบต�มที่ได้รับมอบหม�ยอย่�งเป็นอิสระ ร่วมเป็นฝ่�ยบริห�ร ผู้ตรวจสอบภ�ยใน 
และผู้สอบบัญชี เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ยอย่�งเท่�เทียมกัน สรุปส�ระสำ�คัญ
          1.  สอบท�นคว�มถูกต้องของงบก�รเงินร�ยไตรม�ส และประจำ�ปี  2561  ของบริษัท คว�มเพียงพอของก�รเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจ
  ว่�ระบบบัญชีและร�ยง�นท�งก�รเงินจัดทำ�ขึ้นต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อมั่น
          2.  สอบท�นระบบควบคุมภ�ยใน และก�รตรวจสอบภ�ยในเพื่อคว�มมั่นใจว่�บริษัทมีระบบคว�มคุมภ�ยในและก�รตรวจสอบภ�ยในที่มี 
  คว�มเหม�ะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภ�พ
           3.  สอบท�นก�รปฎิบัติก�รของบริษัทให้เป็นไปต�มแนวท�งที่กำ�หนดไว้ของกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์,ข้อกำ�หนด 
  ของตล�ดหลักทรัพย์ และกฎหม�ยอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่ได้กำ�หนดไว้
           4.  สอบท�นคว�มเพียงพอและประสิทธิผลของระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
          5.  กำ�กับดูแลให้บริษัทดำ�เนินก�รต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นเป็นไปอย่�งโปร่งใส รวมถึงก�รเปิดเผย 
  ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันหรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
          6.  พิจ�รณ�เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่�ตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อนำ�เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
          
 จ�ก�รตรวจสอบระบบควบคุมภ�ยใน คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่� บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยในโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มี
ก�รร�ยง�นข้อมูลท�งก�รเงินเป็นไปต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป มีก�รเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่เพียงพอเหม�ะสม มี
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีโปร่งใสและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีก�รปรับปรุงระบบก�รปฏิบัติง�นให้มีคุณภ�พที่ดีขึ ้นอย่�งต่อเนื่อง

           (รศ.ดร. วิชิต อู่อ้น)
                        ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน
สรุปรายงานการสอบบัญชี
 งบการเงินสำาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 ตรวจสอบโดย น�งสุวิมล  กฤตย�เกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 2982 จ�ก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ซึ่ง
ได้แสดงคว�มเห็นว่�งบก�รเงินแสดงฐ�นะท�งก�รเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 ผลก�รดำ�เนินง�นและกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกัน โดยถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

 งบการเงินสำาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 ตรวจสอบโดย น�งสุวิมล  กฤตย�เกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 2982 จ�ก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ซึ่ง
ได้แสดงคว�มเห็นว่�งบก�รเงินแสดงฐ�นะท�งก�รเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 ผลก�รดำ�เนินง�นและกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกัน โดยถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน
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ตารางสรุปงบการเงินรวม บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561, 2560 และ 2559
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2561, 2560 และ 2559

      * อัตร�ร้อยละของกำ�ไรขั้นต้น คำ�นวณจ�กมูลค่�กำ�ไรขั้นต้น ห�รด้วยร�ยได้หลักจ�กก�รข�ยผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมร�ยได้อื่นๆ) ซึ่งสอดคล้องกับอัตร�กำ�ไรขั้นต้นที่เปิดเผยใน

อัตร�ส่วนท�งก�รเงินที่สำ�คัญ

งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2561, 2560 และ 2559
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อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2561, 2560 และ 2559

หม�ยเหตุ * อัตร�กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น ปี 2561 คำ�นวณที่ฐ�นทุนจดทะเบียน 3,006 ล้�นหุ้น มูลค่�หุ้นละ 0.10 บ�ท ปี 2560 คำ�นวณที่ฐ�นทุนจดทะเบียน 3,002 ล้�นหุ้น มูลค่�หุ้นละ 0.10 

บ�ท และปี 2559 คำ�นวณที่ฐ�นทุนจดทะเบียน 3,000 ล้�นหุ้น มูลค่�หุ้นละ 0.10 บ�ท
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน
 • ภาพรวมการดำาเนินงานที่ผ่านมา
 บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำ�กัด (มห�ชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุล�คม 2543 (เดิมชื่อ บริษัท โมน�โพลิแตนท์ จำ�กัด)ประกอบธุรกิจค้�ปลีก
ผลิตภัณฑ์เพื่อคว�มง�มได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�ง (Make-up) ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิว (Skin care) ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร (Food Supplement) และ
อุปกรณ์เสริมคว�มง�ม (Accessories) ปัจจุบันจัดจำ�หน่�ยภ�ยใต้ร้�นค้�ปลีก ได้แก่ “บิวตี้ บุฟเฟต์ (Beauty Buffet)”, “บิวตี้ คอทเทจ (Beauty Cottage)” 
และ “บิวตี้ ม�ร์เก็ต (Beauty Market)” รวมทั้งจำ�หน่�ยโปรดักส์แบรนด์ ด้วยแบรนด์ “เมด อิน เนเจอร์ (Made in Nature)” ซึ่งจำ�หน่�ยผ่�นห้�งสรรพ
สินค้� ซุปเปอร์ม�ร์เก็ต ร้�นคอนวีเนียนสโตร์, แค็ตต�ล็อก, อีคอมเมิร์ช (E-commerce) และร้�นค้�ปลีกค้�ส่งต่�งๆ (Traditional trade) ซึ่งแต่ละ
แนวคิดจะมีคว�มแตกต่�งกันในด้�นก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ ช่องท�งก�รจำ�หน่�ย และตำ�แหน่งท�งก�รตล�ด เพื่อก�รตอบสนองคว�มต้องก�รต่อกลุ่ม
ลูกค้�เป้�หม�ยที่แตกต่�งกัน และเป็นก�รสร้�งฐ�นลูกค้�ให้ครอบคลุมทุกระดับของก�รใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อคว�มง�ม
 บิวตี้ บุฟเฟต์ , บิวตี้ คอทเทจ และบิวตี้ ม�ร์เก็ต จัดจำ�หน่�ยโดยผ่�นช่องท�งร้�นค้�ปลีก โดยที่ บิวตี้ บุฟเฟต์ มีคว�มโดดเด่นในก�รจำ�หน่�ย
ทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อก�รบำ�รุงผิวและเครื่องสำ�อ�ง ในขณะที่บิวตี้ คอทเทจ เน้นก�รจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์จ�กธรรมช�ติเพื่อก�รบำ�รุงผิว ส่วนบิวตี้ ม�ร์เก็ต 
เปิดตัวในไตรม�ส 3 ของปี 2556 เป็นแนวคิดในก�รนำ�เสนอรูปแบบก�รผสมผส�นระหว่�งคอนเซ็ปท์ของ Super Market และร้�นเครื่องสำ�อ�งเข้�ด้วย
กัน ภ�ยใต้แนวคิดนี้ ได้นำ�จุดเด่นของก�รซื้อสินค้�ที่หล�กหล�ยใน Super Market ร้�นสะดวกซื้อและคว�มตื่นเต้นของก�รช้อปเครื่องสำ�อ�งม�ผนวก
เข้�ด้วยกัน บิวตี้ ม�ร์เก็ต เป็นร้�นเครื่องสำ�อ�งเฉพ�ะอย่�ง (Beauty specialty store) ที่มุ่งเน้นก�รข�ยผลิตภัณฑ์เพื่อคว�มง�มโดยเฉพ�ะ จึงทำ�ให้เกิด
คว�มแตกต่�งและคว�มแปลกใหม่ในวงก�รร้�นเครื่องสำ�อ�ง ส่วนผลิตภัณฑ์ เมด อิน เนเจอร์ เป็นสินค้�กลุ่มสกินแคร์ จำ�หน่�ยผ่�นห้�งสรรพสินค้� 
ซุปเปอร์ม�ร์เก็ต ร้�นคอนวีเนียนสโตร์ , แค็ตต�ล็อก, อีคอมเมิร์ช (E-commerce) และร้�นค้�ปลีกค้�ส่งต่�งๆ (Traditional trade) 
 ที่ผ่�นม�บริษัทขย�ยส�ข�ร้�นค้�ปลีกเพื่อก�รจัดจำ�หน่�ยทั้งในกรุงเทพมห�นคร ปริมณฑล และในจังหวัดต่�งๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งก�รเพิ่ม
ช่องท�งก�รจำ�หน่�ยผ่�นโมเดิร์นเทรดและเทรดดิชั่นนอลเทรด ในปี 2561 บริษัทมีร�ยได้รวม 3,501.24 ล้�นบ�ท จ�กปี 2560 ที่มีร�ยได้รวม 3,735.37 
ล้�นบ�ท คิดเป็นอัตร�ก�รเติบโตลดลงร้อยละ 6.27 และมีกำ�ไรสุทธิในปี 2561 และปี 2560 เป็นจำ�นวน 991.59 ล้�นบ�ท และ 1,229.32 ล้�นบ�ท ต�ม
ลำ�ดับ คิดเป็นอัตร�กำ�ไรสุทธิร้อยละ 28.32 และร้อยละ 32.91 ต�มลำ�ดับ ทั้งนี้ ผลประกอบก�รของบริษัทมีก�รเติบโตที่ลดลงในปี 2561  เนื่องม�จ�ก
ผลกระทบเรื่องของ อย. จ�กก�รปร�บปร�มผลิตภัณฑ์สินค้�ที่เกี่ยวกับเครื่องสำ�อ�งที่ผิดกฎหม�ยของบริษัทอื่น ทำ�ให้ผู้บริโภคมีคว�มระมัดระวังในก�ร
จับจ่�ยใช้สอยเครื่องสำ�อ�งม�กขึ้น นอกจ�กนี้ กระแสข่�วเรื่องของ อย. ส่งผลทำ�ให้สินค้�ที่ส่งออกไปยังประเทศจีนมีก�รเข้มงวดในก�รตรวจสอบสินค้�
ม�กขึ้น ทำ�ให้ระยะเวล�ในก�รนำ�เข้�สินค้�ของลูกค้�ข�ยส่งย�วน�นขึ้น รวมถึงได้รับผลกระทบจ�กจำ�นวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงอีกด้วย ประกอบกับ
บริษัทมีก�รทำ�โฆษณ�และส่งเสริมก�รข�ยเพื่อกระตุ้นยอดข�ยที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลประกอบก�รของบริษัทมีก�รเติบโตที่ลดลงในปี 2561   
 ปัจจุบันบริษัทมีโครงก�รพัฒน�แนวคิดผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคว�มง�ม สุขภ�พ และไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็นส�ยธุรกิจที่บริษัทมี
คว�มเชี่ยวช�ญ เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รที่หล�กหล�ยของผู้บริโภค รวมทั้งก�รขย�ยส�ข�อย่�งต่อเนื่อง และมีก�รพัฒน�ระบบก�รจัดจำ�หน่�ยผ่�น
พ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เข้�ถึงผู้บริโภคม�กขึ้น รวมถึงมีก�รจัดจำ�หน่�ยสู่ส�กลซึ่งเป็นช่องท�งที่ทำ�ให้ก�รขย�ยตัวของ
ยอดข�ยมีเพิ่มม�กขึ้นและช่วยลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รผูกข�ดในก�รจำ�หน่�ยผ่�นเพียงช่องท�งใดช่องท�งหนึ่งทำ�ให้บริษัทมีช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยที่มี
คว�มหล�กหล�ยและเข้�ถึงผู้บริโภคได้ ในวงกว้�งเพิ่มม�กขึ้น
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 • การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานสำาหรับปี 2561 และปี 2560
ก�รวิเคร�ะห์ผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทสำ�หรับปี 2561 และปี 2560 เป็นดังน้ี

 รายได้

 ร�ยได้รวมของบริษัทในปี 2561 และ 2560 มีจำ�นวนเท่�กับ 3,501.24 ล้�นบ�ท และ 3,735.37 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ คิดเป็นอัตร�ก�รเติบโตลดลงร้อยละ 
6.27 ร�ยได้จ�กก�รข�ยหลักๆ ของบริษัท ม�จ�กก�รจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ผ่�นช่องท�งร้�นค้�ปลีก มีจำ�นวนเท่�กับ 2,249.10 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 64.24 ส่วน
ก�รจำ�หน่�ยผ่�นแฟรนไชส์ มีจำ�นวนเท่�กับ 11.43 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 0.33 จำ�หน่�ยผ่�นช่องท�งต่�งประเทศ มีจำ�นวนเท่�กับ 708.06 ล้�นบ�ท หรือ ร้อยละ 
20.22 จำ�หน่�ยผ่�นคอนซูเมอร์โปรดักส์ 480.58 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 13.73 จำ�หน่�ยผ่�นอีคอมเมิร์ช 9.32 ล้�นบ�ทหรือร้อยละ 0.27 จำ�หน่�ยผ่�นช่องท�งอ่ืน
มีจำ�นวนเท่�กับ 8.12 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 0.23 และร�ยได้อ่ืน 34.63 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 0.99
 ท้ังน้ี ผลประกอบก�รของบริษัทมีก�รเติบโตลดลงในปี 2561 เน่ืองจ�กหล�ยๆ ปัจจัย ได้แก่ ผลกระทบเร่ืองของ อย. จ�กก�รปร�บปร�มผลิตภัณฑ์
สินค้�ท่ีเก่ียวกับเคร่ืองสำ�อ�งท่ีผิดกฎหม�ยของบริษัทอ่ืน ทำ�ให้ผู้บริโภคมีคว�มระมัดระวังในก�รจับจ่�ยใช้สอยเคร่ืองสำ�อ�งม�กข้ึน จ�กกระแสข่�วเร่ืองของ อย. 
ยังส่งผลทำ�ให้สินค้�ท่ีส่งออกไปยังประเทศจีนท่ีมีก�รเข้มงวดในก�รตรวจสอบสินค้�ม�กข้ึน ทำ�ให้ระยะเวล�ในก�รนำ�เข้�สินค้�ของลูกค้�ข�ยส่งย�วน�นข้ึน รวม
ถึงได้รับผลกระทบจ�กจำ�นวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงอีกด้วยต�มที่กล่�วไว้ข้�งต้น แต่ทั้งนี้บริษัทจะยังคงพัฒน�และนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แก่ลูกค้�อย่�ง
ต่อเน่ือง เพ่ือให้ตร�สินค้�เป็นท่ียอมรับจ�กลูกค้�ท้ังในประเทศ และต่�งประเทศ รวมถึงเพ่ือรองรับทิศท�งของนักท่องเท่ียวจีนท่ีค�ดว่�จะกลับม�ดีข้ึนในปี 2562 
และรองรับนโยบ�ยก�รขย�ยตล�ดไปยังต่�งประเทศ ในปี 2562

โครงสร้�งร�ยได้แยกต�มช่องท�งก�รจัดจ�หน่�ย
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 ร�ยได้ของบริษัทหลักๆ ม�จ�กก�รขย�ยส�ข�ร้�นค้�ปลีกของ บิวต้ี บุฟเฟต์ , บิวต้ี คอทเทจ และ บิวต้ี ม�ร์เก็ต รวมถึงก�รจัดจำ�หน่�ยโปรดักส์ แบรนด์ 
ด้วยผลิตภัณฑ์แบรนด์เมด อิน เนเจอร์ ซ่ึงจำ�หน่�ยผ่�นห้�งสรรพสินค้� ซุปเปอร์ม�ร์เก็ต ร้�นคอนวีเนียนสโตร์, แค็ตต�ล็อก, อีคอมเมิร์ช (E-commerce)  และ 
ร้�นค้�ปลีกค้�ส่งต่�งๆ(Traditional trade) โดยมีร�ยละเอียดดังน้ี

 (1) รายได้จากบิวตี้ บุฟเฟต์
 ร�ยได้จ�กก�รจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้แนวคิดร้�นบิวต้ี บุฟเฟต์ ในปี 2561 และปี 2560 มีจำ�นวนเท่�กับ 1,902.59 ล้�นบ�ท และ 2,092.81 ล้�น
บ�ท ต�มลำ�ดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.34 และร้อยละ 56.03 ของร�ยได้รวม ต�มลำ�ดับ และคิดเป็นอัตร�ก�รเติบโตลดลงร้อยละ 9.09 ซ่ึงเป็นผลจ�กก�ร
ขย�ยส�ข�ในทั่วทุกภูมิภ�คของประเทศเพื่อให้เข้�ถึงกลุ่มลูกค้�ม�กยิ่งขึ้น โดยส�ข� ณ สิ้นปี 2561 มีจำ�นวนรวมส�ข�ในประเทศ 265 ส�ข� (รวม 2 ส�ข�
ของแฟรนไชส์) เพ่ิมข้ึน 4 ส�ข�จ�ก ณ ส้ินปี 2560 ท่ีมีจำ�นวน 261 ส�ข� ส่วนส�ข�ต่�งประเทศท่ีจำ�หน่�ยผ่�นตัวแทนจำ�หน่�ยมี 10 ส�ข�ในปี 2561 ลดลง 6 ส�ข�
จ�ก ณ ส้ินปี 2560 ท่ีมีจำ�นวน 16 ส�ข�ลดลงเน่ืองจ�กอยู่ระหว่�งปรับปรุงและย้�ยทำ�เลท่ีต้ังใหม่ ท้ังน้ี ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิว, ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำ�อ�ง, อุปกรณ์เสริม
คว�มง�ม และผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร มีสัดส่วนก�รจำ�หน่�ยโดยเฉล่ียประม�ณร้อยละ 81.36 ร้อยละ 16.78 ร้อยละ 1.77 และร้อยละ 0.09 ต�มลำ�ดับ
 ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ บิวต้ี บุฟเฟต์ นอกเหนือจ�กก�รจัดจำ�หน่�ยผ่�นร้�นค้�ปลีกท่ีดำ�เนินก�รโดยบริษัทภ�ยใต้แนวคิดร้�นบิวต้ี บุฟเฟต์ แล้วยังมี
ก�รจัดจำ�หน่�ยผ่�นช่องท�งอ่ืนอีก ได้แก่ ผ่�นแฟรนไชส์, ผ่�นร้�นบิวต้ี ม�ร์เก็ต, ผ่�นช่องท�งคอนซูเมอร์ โปรดักส์, ผ่�นช่องท�งอีคอมเมิร์ช (E-commerce)  และ
ผ่�นก�รข�ยส่งท้ังในและต่�งประเทศ โดยมียอดข�ยเฉล่ียผ่�นช่องท�งแฟรนไชส์ร้อยละ 0.33 และช่องท�งต่�งๆ ท่ีเหลือร้อยละ 38.3 ของร�ยได้รวมของแบรนด์ 
บิวต้ี บุฟเฟต์

 (2) รายได้จากบิวตี้ คอทเทจ
 ผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้แนวคิด บิวต้ี คอทเทจ ณ ส้ินปี 2561 มีจำ�นวนรวมส�ข�ในประเทศ 76 ส�ข� เพ่ิมข้ึน 1 ส�ข�จ�ก ณ ส้ินปี 2560 ท่ีมีจำ�นวน 75 ส�ข� 
ในปี 2561 และ 2560 มีร�ยได้รวมเป็นจำ�นวน 293.05 ล้�นบ�ท และ 393.57 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ คิดเป็นอัตร�ก�รเติบโตลดลงร้อยละ 25.54 โดยบิวต้ี คอทเทจ 
มุ่งเน้นก�รนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจ�กส�รสกัดจ�กธรรมช�ติน�น�ชนิดที่มีคุณสมบัติเด่นในก�รบำ�รุงผิว จึงทำ�ให้สัดส่วนโดยเฉลี่ยของยอดข�ย
ของผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวอยู่ท่ีร้อยละ 42.78 ในขณะท่ีสัดส่วนเฉล่ียของผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำ�อ�งและอุปกรณ์เสริมคว�มง�มอยู่ท่ีประม�ณร้อยละ54.98 และร้อยละ 
2.24 ต�มลำ�ดับ ท้ังน้ี ผลิตภัณฑ์ของ บิวต้ีคอทเทจ  ยังมีก�รจัดจำ�หน่�ยผ่�นช่องท�งอ่ืนอีก ได้แก่ ผ่�นร้�นบิวต้ี ม�ร์เก็ต, ผ่�นช่องท�งคอนซูเมอร์ โปรดักส์, ผ่�น
ช่องท�งอีคอมเมิร์ช (E-commerce) และผ่�นก�รข�ยส่งท้ังในและต่�งประเทศ เช่นเดียวกันกับ บิวต้ี บุฟเฟต์ โดยมีสัดส่วนก�รจำ�หน่�ยประม�ณร้อยละ 6.07 ของ
ร�ยได้รวม แต่มิได้มีก�รจัดจำ�หน่�ยผ่�นแฟรนไชส์

 (3) รายได้จากบิวตี้ มาร์เก็ต
 ผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้แนวคิด บิวต้ี ม�ร์เก็ต ได้รับก�รเปิดตัวเป็นคร้ังแรกในไตรม�ส 3 ปี 2556 เป็นร้�นซุปเปอร์ม�ร์เก็ตของคว�มง�ม (The Supermarket 
of Beauty) ณ ส้ินปี 2561 มีก�รเปิดส�ข�ท้ังหมดเป็นจำ�นวน 7 ส�ข� (ในประเทศท้ังหมด)  ลดลง 2 ส�ข�จ�ก ณ ส้ินปี 2560 ท่ีมีจำ�นวน 9 ส�ข� ในปี 2561 และ 
2560 มีร�ยได้รวมเป็นจำ�นวน 53.46 ล้�นบ�ท และ 64.38 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ คิดเป็นอัตร�ก�รเติบโตลดลงร้อยละ 16.97 ท้ังน้ี สัดส่วนยอดข�ยของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำ�อ�ง ร้อยละ 39.29, ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวหน้� ร้อยละ 30.16, ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวก�ย ร้อยละ 19.97,  ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร 
ร้อยละ 4.21, อุปกรณ์เสริมคว�มง�ม ร้อยละ 2.91, ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผม ร้อยละ 2.70, น้ำ�หอม ร้อยละ 0.68 และผลิตภัณฑ์ครีมอ�บน้ำ� ร้อยละ 0.08 โดยร้�น บิวต้ี 
ม�ร์เก็ต มีสัดส่วนยอดข�ยผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นของบริษัทเอง ร้อยละ 12.69 และผลิตภัณฑ์ของผู้อ่ืน ร้อยละ 87.31

 (4) การจำาหน่ายผ่านแฟรนไชส์ 
 ในปี 2561 และ 2560 มีร�ยได้รวมเป็นจำ�นวนท้ังส้ิน 11.43 ล้�นบ�ท และ 24.43 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ คิดเป็นอัตร�ก�รเติบโตลดลงร้อยละ 53.21  
ก�รจำ�หน่�ยผ่�นแฟรนไชส์เป็นก�รจำ�หน่�ยผ่�นแฟรนไชส์ ท่ีได้รับก�รแต่งต้ังจ�กบริษัทซ่ึงเป็นร้�นเก่�ต้ังแต่เปิดบริษัทใหม่ๆ จำ�นวน 2 ร้�น โดยปัจจุบันบริษัทไม่มี
นโยบ�ยเปิดให้แฟรนไชส์เพ่ิมเติม

 (5) การจำาหน่ายผ่านช่องทางต่างประเทศ
 ปี 2561 และ 2560 มีร�ยได้รวมเป็นจำ�นวน 708.06 ล้�นบ�ท และ 661.64 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ คิดเป็นอัตร�ก�รเติบโตร้อยละ 7.02 เป็นก�รจำ�หน่�ย
ผ่�นช่องท�งค้�ส่งต่�งประเทศเป็นก�รข�ยส่งให้กับลูกค้�ช�วต่�งช�ติ เน่ืองจ�กบริษัทมีนโยบ�ยข�ยไปต่�งประเทศโดยผ่�นตัวแทนในลักษณะข�ยส่ง รวมถึงก�ร
แต่งต้ังตัวแทนจำ�หน่�ยในประเทศน้ันๆ เพ่ือทำ�ก�รจำ�หน่�ยสินค้�ภ�ยใต้แบรนด์ของบริษัท ท้ังในลักษณะ แบรนด์ของร้�น และแบรนด์ของสินค้�

 (6) การจำาหน่ายผ่านช่องทางคอนซูเมอร์ โปรดักส์
 ปี 2561 และ 2560 มีร�ยได้รวมเป็นจำ�นวน 480.58 ล้�นบ�ท และ 459.71 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ คิดเป็นอัตร�ก�รเติบโตร้อยละ 4.54 ช่องท�งน้ี
เป็นก�รจำ�หน่�ยผ่�นช่องท�งร้�นค้�ปลีกขน�ดใหญ่ ห้�งสรรพสินค้� ซุปเปอร์ม�ร์เก็ต หรือ โมเดิร์นเทรด (Modern Trade) และผ่�นช่องท�งร้�นค้�ปลีกค้�ส่งท้ัง
ในกรุงเทพฯและต่�งจังหวัด (Traditional Trade) รวมถึงก�รข�ยผ่�นช่องท�งอ่ืนๆ เช่น ผ่�นร้�นคอนวีเนียนสโตร์และแค็ตต�ล็อก รวมถึงก�รจำ�หน่�ยผ่�นร้�นดิวต้ี
ฟรี อย่�งเช่น King Power เป็นต้น

 (7) การจำาหน่ายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ช (E-commerce)
 ปี 2561 และ 2560 มีร�ยได้รวมเป็นจำ�นวน 9.32 ล้�นบ�ท และ 6.57 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ คิดเป็นอัตร�ก�รเติบโตร้อยละ 41.91 ช่องท�งน้ีเป็นก�ร
จำ�หน่�ยผ่�นช่องท�งเวปไซต์ บิวต้ี พล�ซ่� (www.beautyplazaonline.com) ท่ีเป็นเวปไซต์ของบริษัทเองและจำ�หน่�ยผ่�นเวปไซต์ภ�ยนอก เช่น Lazada, Shopee, 
Konvy นอกจ�กน้ียังจำ�หน่�ยผ่�นช่องท�งสังคมออนไลน์ต่�งๆ เช่น Facebook, Instagram, Line@, Wechat และ Amazon
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 (8) การจำาหน่ายผ่านช่องทางอื่น 
 เป็นก�รข�ยให้พนักง�นในร�ค�สวัสดิก�รและข�ย Open House ซึ่งมีสัดส่วนไม่ม�กเมื่อเปรียบเทียบกับร�ยได้รวมโดยในปี 2561 และ 2560 
มีจำ�นวน 8.12 ล้�นบ�ทและ 10.29 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ

 (9) รายได้อื่น
 ร�ยได้อ่ืนในปี 2561 และ 2560 มีจำ�นวนรวม  34.63 ล้�นบ�ท และ 21.97 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ โดยร�ยได้อ่ืนของบริษัทหลักๆ ได้แก่ร�ยได้จ�กดอกเบ้ียรับ 

ต้นทุนขายและกำาไรขั้นต้น
 ต้นทุนข�ยของบริษัทในปี 2561 และปี 2560 มีจำ�นวนเท่�กับ 1,201.65 ล้�นบ�ท และ 1,197.96 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ คิดเป็นอัตร�กำ�ไรข้ันต้นร้อยละ 
65.34 และร้อยละ 67.74 ต�มลำ�ดับ อัตร�กำ�ไรข้ันต้นในปี 2561 ต่ำ�กว่�ปี 2560 เน่ืองจ�กสินค้�ท่ีได้รับคว�มนิยมบ�งตัวลดลงส่งผลให้ยอดข�ยร้�นบิวต้ี คอทเทจ 
ลดลง ซ่ึงร้�นบิวต้ี คอทเทจมีอัตร�กำ�ไรข้ันต้นสูง รวมถึงก�รทำ� Promotion เพ่ือกระตุ้นยอดข�ยเพ่ิมข้ึน และสัดส่วนยอดข�ยของช่องท�งต่�งประเทศและ
คอนซูมเมอร์โปรดักส์มีสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน (ช่องท�งต่�งประเทศและคอนซูมเมอร์โปรดักส์ มีอัตร�กำ�ไรข้ันต้นต่ำ�กว่�ของร้�นบิวต้ี)
 เน่ืองจ�กบริษัทไม่มีนโยบ�ยก�รผลิตสินค้�ด้วยตนเอง ดังน้ันองค์ประกอบหลักของต้นทุนข�ยจึงได้แก่ต้นทุนก�รส่ังผลิตสินค้� สำ�หรับ บิวต้ี บุฟเฟต์ 
บิวต้ี คอทเทจ และ บิวต้ี ม�ร์เก็ต คิดเป็นสัดส่วนโดยเฉล่ียม�กกว่�ร้อยละ99 ของต้นทุนรวม สัดส่วนดังกล่�วค่อนข้�งคงท่ีในแต่ละปีเน่ืองจ�กร�ค�ส่ังผลิตมีคว�ม
ผันผวนค่อนข้�งน้อย โดยบริษัทจะว�งแผนก�รส่ังผลิตและก�รออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นร�ยปี ทำ�ให้บริษัทมีคว�มยืดหยุ่นในก�รปรับแผนก�รกำ�หนดร�ค�ข�ยให้
สอดคล้องกับต้นทุนก�รส่ังผลิต ส่วนต้นทุนข�ยอ่ืนๆ ประกอบด้วยค่�ขนส่งสินค้� ค่�ภ�ษีและค่�ใช้จ่�ยอ่ืนๆ ในก�รนำ�เข้� คิดเป็นสัดส่วนโดยเฉล่ียรวมประม�ณ
ร้อยละ 0.15 ของต้นทุนข�ยรวม 
 ในส่วนของผลิตภัณฑ์ เมด อิน เนเจอร์ จะมีโครงสร้�งต้นทุนแตกต่�งจ�กผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เน่ืองจ�กบริษัทจัดจำ�หน่�ยผ่�นช่องท�งร้�นค้�ปลีกขน�ด
ใหญ่ ห้�งสรรพสินค้� ซุปเปอร์ม�ร์เก็ต หรือ โมเดิร์นเทรด (Modern Trade) และผ่�นช่องท�งร้�นค้�ปลีกค้�ส่ง (Traditional Trade) ก�รจำ�หน่�ยลักษณะน้ีส่วนใหญ่
จะเป็นลักษณะของก�รข�ยข�ด (Sales) ซ่ึงท�งห้�งจะคิดค่�ใช้จ่�ยเป็น 2 ส่วนคือ ค่�แรกเข้�ประม�ณ 5,000 – 1,500,000 บ�ท ต่อร�ยก�ร (บันทึกบัญชีเป็นค่�ใช้
จ่�ยในก�รข�ย) และส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กก�รข�ย ประม�ณร้อยละ 25 – 40 (บันทึกบัญชีเป็นยอดหักจ�กยอดข�ย) ซ่ึงค่�ใช้จ่�ยดังกล่�วจะแตกต่�งกันไปต�มเง่ือนไข
ของแต่ละห้�ง
 ท้ังน้ี เง่ือนไขก�รจัดจำ�หน่�ยสินค้�ในลักษณะของก�รข�ยดังกล่�วส่งผลให้ต้นทุนข�ยของผลิตภัณฑ์ เมด อิน เนเจอร์ อยู่ในระดับท่ีสูงกว่�บิวต้ี บุฟเฟต์ 
และบิวต้ีคอทเทจ  อย่�งไรก็ต�ม ก�รจัดจำ�หน่�ยในลักษณะน้ีจะช่วยลดค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�รของบริษัท เช่น ค่�ใช้จ่�ยพนักง�นข�ย ค่�เช่� ค่�ฝึกอบรม 
ค่�คอมมิชช่ัน เป็นต้น ซ่ึงทำ�ให้อัตร�กำ�ไรสุทธิของก�รจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ เมด อิน เนเจอร์ อยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆของบริษัท
 นอกจ�กนี้ในช่วงปี 2561 และ 2560 บริษัทมีก�รจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในลักษณะของก�รฝ�กข�ย (Consignment) กับตัวแทนจำ�หน่�ย
หล�ยร�ย เช่น King Power, 7-Catalog, Friday Catalog, Web Lazada, Konvy ฯลฯ โดยร�ค�ข�ยผลิตภัณฑ์จะมีระดับส่วนลดที่ใกล้เคียงกับส่วนแบ่งกำ�ไร
จ�กก�รข�ยในกรณีข�ยข�ดผ่�นคอนซูมเมอร์โปรดักส์ โดยมียอดข�ยที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9.68 เมื่อเทียบกับร�ยได้รวม (ยอดร�ยได้นี้ถูกรวมอยู่ในช่อง
ท�งก�รจำ�หน่�ยผ่�น Consumer Product และ E-commerce)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
 ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยในปี 2561 และ ปี 2560 มีจำ�นวนเท่�กับ 800.83 ล้�นบ�ท และ 723.90 ล้�นบ�ทต�มลำ�ดับคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.87 และร้อยละ 
19.38 ของร�ยได้รวม ต�มลำ�ดับ โดยค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยหลักของบริษัทได้แก่ค่�เช่�และค่�บริก�รสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นส�ข�ร้�นค้�ปลีก คิดเป็นสัดส่วนโดยเฉล่ียร้อย
ละ 8.13 และร้อยละ 7.26 ของร�ยได้รวม ต�มลำ�ดับ ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยท่ีสำ�คัญอ่ืนๆ ได้แก่ ค่�ใช้จ่�ยเก่ียวกับพนักง�นรวมท้ังค่�คอมมิชช่ันพนักง�นข�ย ซ่ึงในปี 2561 
และ ปี 2560 คิดเป็นสัดส่วนโดยเฉล่ียร้อยละ 6.98 และร้อยละ 6.32 ของร�ยได้รวม ต�มลำ�ดับ และค่�ใช้จ่�ยเก่ียวกับโฆษณ�และส่งเสริมก�รข�ย ซ่ึงในปี 2561 และ 
ปี 2560 คิดเป็นสัดส่วนโดยเฉล่ียร้อยละ 6.16 และร้อยละ 3.40 ของร�ยได้รวม ต�มลำ�ดับ ท้ังน้ี สัดส่วนของค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยต่อร�ยได้รวมในปี 2561 เพ่ิมข้ึนจ�กปี 
2560 เน่ืองจ�กมีก�รโฆษณ�ต�มสน�มบินและป้�ยโฆษณ�กล�งแจ้ง รวมถึงมีก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมก�รข�ย สำ�หรับประช�สัมพันธ์สินค้�ใหม่และสินค้�เดิม เพ่ือ
กระตุ้นยอดข�ยให้เพ่ิมข้ึนในช่วงท่ีสภ�พเศรษฐกิจซบเซ�ท้ังระบบ
 ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร สำ�หรับปี 2561 และปี 2560 มีจำ�นวนเท่�กับ 265.95 ล้�นบ�ท และ 280.09 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.60 และ 
ร้อยละ 7.50 ของร�ยได้รวม ต�มลำ�ดับ ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รท่ีสำ�คัญได้แก่ ค่�ใช้จ่�ยเก่ียวกับพนักง�นซ่ึงในปี 2561 และ ปี 2560 คิดเป็นสัดส่วนโดยเฉล่ียร้อยละ 5.14 
และร้อยละ 5.49 ของร�ยได้รวม ส่วนค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รอ่ืนๆ ได้แก่ ค่�เดินท�ง ค่�ฝึกอบรม ค่�ธรรมเนียมต่�งๆ ค่�ใช้จ่�ยสำ�นักง�น และอ่ืนๆ ท้ังน้ี ในปี 2561 
สัดส่วนดังกล่�วเพ่ิมข้ึนเน่ืองจ�กร�ยได้รวมมีก�รเติบโตลดลงในขณะท่ีค่�ใช้จ่�ยบริห�รบ�งส่วนใกล้เคียงกับปีท่ีแล้ว ยกเว้น ค่�เส่ือมร�ค� ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนจ�กปี 2560 
จำ�นวน 22.43 เป็น 25.53 ล้�นบ�ทในปี 2561 เพ่ิมข้ึน 3.10 ล้�นบ�ทหรือคิดเป็นร้อยละ 13.82 เน่ืองจ�กบริษัทมีก�รพัฒน�ระบบเพ่ือปรับปรุงระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ
ท�งบัญชีใหม่ (โปรแกรมกับ  MICROSOFT DYNAMICS AX 2012) รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ต่�งๆ เพ่ือรองรับระบบดังกล่�ว ซ่ึงบริษัทได้เร่ิมใช้จริงในไตรม�สท่ี 2 ปี 2561 จึง
ทำ�ให้ค่�เส่ือมร�ค�ในส่วนของคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำ�เร็จรูป นอกจ�กน้ี บริษัทมีก�รควบคุมค่�ใช้จ่�ยต่�งๆไม่ให้สูงเกินไปโดยได้มีก�รนำ�โครงก�รประหยัดค่�ใช้
จ่�ย (Cost saving program) ม�ใช้เพ่ือท่ีจะส�ม�รถควบคุมค่�ใช้จ่�ยท่ีส�ม�รถควบคุมได้ให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด

กำาไรสุทธิ       
 บริษัทมีกำ�ไรสุทธิสำ�หรับงวดในปี 2561 และปี 2560 เป็นจำ�นวน 991.59 ล้�นบ�ท และ 1,229.32 ล้�นบ�ทต�มลำ�ดับ คิดเป็นอัตร�กำ�ไรสุทธิร้อย
ละ 28.32 และร้อยละ 32.91 ต�มลำ�ดับ ทั้งนี้ กำ�ไรสุทธิของบริษัทลดลง เกิดจ�กกำ�ไรขั้นต้นที่ลดลง และมีค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยที่เพิ่มขึ้น แต่บริษัทยังคงมี
คว�มส�ม�รถในก�รควบคุมค่�ใช้จ่�ยได้ดี
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 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินสำาหรับปี 2561 และ ปี 2560
 สินทรัพย์
 สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ ส้ินปี 2561 และส้ินปี 2560 มีจำ�นวนเท่�กับ 1,776.14 ล้�นบ�ท และ 2,335.49 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ คิดเป็นอัตร�ก�รขย�ย
ตัวลดลงร้อยละ 23.95 ส�เหตุหลักม�จ�กร�ยก�รเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด, เงินลงทุนช่ัวคร�ว รวมถึงเงินลงทุนระยะย�วลดลงจ�กก�รจ่�ยเงินปันผล
จ�กผลประกอบก�รปี 2560 และก�รจ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ลปี 2561  และจ�กก�รซ้ือหุ้นคืน และมีสินค้�คงเหลือเพ่ิมข้ึน มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพ่ิมข้ึนจ�กก�ร
เพ่ิมประสิทธิภ�พระบบส�รสนเทศม�กข้ึนและรองรับก�รข�ยสินค้�ในก�รขย�ยก�รจำ�หน่�ยไปตล�ดต่�งประเทศเพ่ิมข้ึน
 สินทรัพย์หมุนเวียน ณ ส้ินปี 2561 และส้ินปี 2560 มีจำ�นวนเท่�กับ 1,368.62 ล้�นบ�ท และ 1,861.24 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
77.06 และร้อยละ 79.69 ของสินทรัพย์รวม ต�มลำ�ดับ สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทประกอบด้วยสินทรัพย์ท่ีสำ�คัญ ดังต่อไปน้ี
 (1) เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ณ ส้ินปี 2561 และส้ินปี 2560 มีจำ�นวนเท่�กับ 232.82 ล้�นบ�ท และ 505.86 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ คิดเป็น
ร้อยละ 13.11 และร้อยละ 21.66 ของสินทรัพย์รวม ต�มลำ�ดับ 
 (2) ณ ส้ินปี 2561 และส้ินปี 2560 บริษัทฯมีเงินลงทุนช่ัวคร�ว จำ�นวน 460 ล้�นบ�ท และ 800 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ คิดเป็นร้อยละ 25.90 และร้อย
ละ 34.25 ของสินทรัพย์รวม ต�มลำ�ดับ เงินลงทุนช่ัวคร�วเป็นเงินฝ�กระยะส้ันกับสถ�บันก�รเงินหล�ยแห่งในประเทศ ครบกำ�หนดภ�ยในระยะเวล�ท่ีเกิน 3 
เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี และไม่มีข้อจำ�กัดในก�รเบิกใช้
 (3) ลูกหน้ีก�รค้�สุทธิ ณ ส้ินปี 2561 และส้ินปี 2560 มีจำ�นวนเท่�กับ 61.71 ล้�นบ�ท และ 91.34 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.47 
และร้อยละ 3.91 ของสินทรัพย์รวม ต�มลำ�ดับ บริษัทมีลูกหน้ีก�รค้�ในสัดส่วนท่ีน้อยเม่ือเทียบกับสินทรัพย์รวมเน่ืองจ�กข�ยสินค้�ด้วยเงินสดเกือบท้ังหมด โดยมี
ระยะเวล�ในก�รเก็บหน้ีเฉล่ียเท่�กับ 8 วัน บริษัทมีก�รให้เครดิตท�งก�รค้�กับลูกค้�คอนซูเมอร์โปรดักส์ ลูกหน้ีแฟรนไชส์ ลูกหน้ีค้�ส่งต่�งประเทศและพนักง�น
บริษัท และก�รติดต�มเก็บชำ�ระหน้ีท่ีมีประสิทธิภ�พรับชำ�ระเงินได้ตรงต�มเวล�โดยบริษัทยังคงรักษ�ระยะเวล�ในก�รเก็บหน้ีเฉล่ียให้อยู่ในระดับ 8 วัน

 (4) (1) สินค้�คงเหลือ ณ ส้ินปี 2561 และส้ินปี 2560 มีจำ�นวนเท่�กับ 592.84 ล้�นบ�ท และ 409.74 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ คิดเป็นร้อยละ 33.38 และร้อย
ละ 17.54 ของสินทรัพย์รวม ต�มลำ�ดับ สินค้�คงเหลือของบริษัทจะแบ่งออกได้เป็นสินค้�สำ�เร็จรูป บรรจุภัณฑ์ และวัสดุส้ินเปลืองดังต�ร�ง

 บริษัทไม่มีนโยบ�ยก�รผลิตสินค้�ด้วยตนเอง แต่ใช้วิธีก�รส่ังผลิตโดยให้ผู้ผลิตเป็นผู้จัดห�วัตถุดิบท่ีใช้ในก�รผลิตท้ังหมด ดังน้ันสินค้�คงเหลือเกือบ
ท้ังหมดของบริษัทจึงอยู่ในรูปของสินค้�สำ�เร็จรูปและบรรจุภัณฑ์ ซ่ึงมีมูลค่�โดยเฉล่ียร้อยละ 98.95 ของสินค้�คงเหลือโดยรวม ท้ังน้ี สินค้�สำ�เร็จรูปจะมีนโยบ�ย
ก�รต้ังค่�เผ่ือก�รลดมูลค่�สินค้�และสินค้�เส่ือมคุณภ�พโดยพิจ�รณ�จ�กอ�ยุของสินค้� เช่น ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิว จะถูกต้ังค่�เผ่ือฯในอัตร�ท่ีเร็วกว่�เคร่ืองสำ�อ�ง
และอุปกรณ์เสริมคว�มง�ม เนื่องจ�กมีอ�ยุก�รข�ยที่สั้นกว่� และห�กพบว่�สินค้�ใดมีก�รชำ�รุดเสียห�ย หมดอ�ยุ หรือยกเลิกก�รข�ย จะถูกตั้งสำ�รองค่�
เผื่อฯร้อยละ 100 สำ�หรับบรรจุภัณฑ์จะมีนโยบ�ยก�รตั้งค่�เผื่อฯในอัตร�ที่ช้�กว่�สินค้�สำ�เร็จรูป เนื่องจ�กบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่ส�ม�รถใช้ได้กับสินค้�หล�ย
ประเภท รวมท้ังบ�งส่วนส�ม�รถนำ�ม�พิมพ์ฉล�กใหม่ได้ในกรณีท่ีสินค้�ยกเลิกก�รผลิต ในส่วนของวัสดุส้ินเปลืองน้ัน ส่วนใหญ่ได้แก่เคร่ืองแบบพนักง�น และอุปกรณ์
อ่ืนๆ ได้มีก�รต้ังค่�เผ่ือก�รลดมูลค่�และเส่ือมคุณภ�พไว้ด้วยแล้ว
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 สินค้�คงเหลือท่ีได้รับก�รต้ังสำ�รองค่�เผ่ือก�รลดมูลค่�สินค้�และสินค้�เส่ือมคุณภ�พส่วนใหญ่ได้แก่บรรจุภัณฑ์ เช่น ขวด กล่อง สต๊ิกเกอร์ สำ�หรับ
สินค้�ท่ีเลิกผลิตแล้วและไม่ส�ม�รถนำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้ รวมท้ังสินค้�สำ�เร็จรูปท่ีชำ�รุด ซ่ึงบริษัทจะแยกไว้เป็นคลังสินค้�ชำ�รุด โดยสำ�หรับปี 2561 และ 2560 
บริษัทมีก�รต้ังสำ�รองค่�เผ่ือฯในส่วนของคลังสินค้�ชำ�รุดเป็นจำ�นวน 0.68 ล้�นบ�ท และ 0.80 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ คลังสินค้�ชำ�รุดมีจำ�นวนไม่ม�กนักเน่ืองจ�ก
บริษัทมีก�รบริห�รสต็อกท่ีดีและมีแผนก�รทำ�ล�ยสินค้�ชำ�รุดในทุกๆ ส้ินปี โดยก�รทำ�ล�ยสินค้�ดังกล่�ว ได้ปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ของกรมสรรพ�กรทุกประก�ร
 ณ ส้ินปี 2561 และส้ินปี 2560 บริษัทมีระยะเวล�ก�รข�ยสินค้�เฉล่ียเท่�กับ 150 วัน และ 118 วัน ต�มลำ�ดับ ซ่ึงคำ�นวณรวมสินค้�คงเหลือประเภท
บรรจุภัณฑ์ด้วย อย่�งไรก็ต�ม ห�กคำ�นวณเฉพ�ะระยะเวล�ในก�รข�ยสินค้�สำ�เร็จรูปเฉล่ีย ณ ส้ินปี 2561 และ 2560 มีระยะเวล�เท่�กับ 116 วัน และ 89 วัน ต�ม
ลำ�ดับ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจ�กปีก่อนแต่ยังสมเหตุสมผลกับก�รสำ�รองสินค้�เพ่ือข�ยสำ�หรับร้�นค้�ปลีกจำ�นวนม�กและสำ�หรับส�ข�ท่ีเปิดใหม่ สต็อกสินค้�สำ�หรับสินค้�
ใหม่ และลดปัญห�สินค้�ข�ด ท้ังน้ี บริษัทมีก�รตรวจสอบอ�ยุของสินค้�คงเหลืออย่�งสม่ำ�เสมอและบริห�รจัดก�รสินค้�ต�มอ�ยุคงเหลือของสินค้�แต่ละประเภท 
ส่งผลให้สินค้�คงเหลือท่ีอยู่ในคลังปกติของบริษัทร้อยละ 93.77 เป็นสินค้�ท่ีมีอ�ยุไม่เกิน 1 ปี ซ่ึงถือว่�มีคว�มเส่ียงเร่ืองสินค้�เส่ือมสภ�พต่ำ�
 (5)  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2561 และสิ้นปี 2560 มีจำ�นวนเท่�กับ 407.52 ล้�นบ�ท และ 474.25 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 22.94 และร้อยละ 20.31 ของสินทรัพย์รวม ต�มลำ�ดับ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหลักของบริษัท ได้แก่ ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์โดย ณ สิ้นปี 2561 
และสิ้นปี 2560 มีจำ�นวน 269.55 ล้�นบ�ท และ 288.57 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ คิดเป็นอัตร�ก�รเติบโตลดลงร้อยละ 6.59 โดยส่วนใหญ่ท่ีลดลงเน่ืองจ�กในปี
ปัจจุบันจะไม่ได้มีก�รจัดซ้ือทรัพย์สินเข้�ม�ม�กและบ�งส่วนสินทรัพย์บ�งร�ยก�รก็คิดค่�เส่ือมร�ค�จนเต็มมูลค่�ของทรัพย์สินแล้วจึงทำ�ให้ ท่ีดิน อ�ค�ร และ
อุปกรณ์สุทธิมีมูลค่�ลดลงจ�กปีท่ีแล้ว
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีสำ�คัญอ่ืนๆ ได้แก่ สิทธิก�รเช่�ระยะย�วของร้�นค้�ปลีกม�บุญครอง 1 ตัดจำ�หน่�ยเป็นระยะเวล� 7 ปีต�มวิธีเส้นตรง โดย
สัญญ�ส้ินสุดลงในปี 2556 ท้ังน้ีบริษัทได้ทำ�ก�รต่ออ�ยุสัญญ�ดังกล่�วอีกเป็นระยะเวล� 10 ปี ซ่ึงสัญญ�ฉบับใหม่จะส้ินสุดลงในปี 2566 นอกจ�กน้ี สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอ่ืนๆ ได้แก่ เงินมัดจำ�ก�รเช่�ซ่ึงเพ่ิมข้ึนอย่�งต่อเน่ืองจ�กก�รขย�ยส�ข� และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงได้แก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในก�รดำ�เนินง�น
ของบริษัท 
 ทั้งนี้ ในก�รระดมทุนจ�กประช�ชนทั่วไปในเดือนธันว�คม 2555 บริษัทจะนำ�เงินส่วนหนึ่งม�ทำ�ก�รลงทุนเพื่อก�รขย�ยส�ข�จำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ 
รวมท้ังลงทุนเพ่ือก�รปรับปรุงระบบก�รดำ�เนินง�นภ�ยใน เช่น ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขย�ยคลังสินค้� ส่วนฝึกอบรม เป็นต้น เพ่ือรองรับก�รขย�ยธุรกิจใน
อน�คตจึงมีผลทำ�ให้บริษัทมีสินทรัพย์รวมท่ีเพ่ิมข้ึนภ�ยหลังจ�กก�รเข้�จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ โดยในปัจจุบัน ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2559 อ�ค�รสำ�นักง�น 
คลังสินค้�และศูนย์ฝึกอบรมใหม่ได้สร้�งเสร็จเรียบร้อยแล้วในไตรม�ส 1 ปี 2559 ส่วนระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทได้มีก�รลงทุนพัฒน�ระบบใหม่เพ่ือปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีส�รสนเทศ โดยระบบบริห�รทรัพย�กรองค์กรโดยรวม (โปรแกรมบัญชี) ( ERP : Enterprise Resource Planning ) ได้เซ็นสัญญ�ซ้ือข�ยโปรแกรมกับ  
MICROSOFT DYNAMICS AX 2012  และได้เร่ิมใช้ในไตรม�สท่ี 2 ปี 2561

 สภาพคล่อง
 (1) สภาพคล่องกระแสเงินสด
 กระแสเงินสดได้ม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�นของบริษัทในปี 2561 และปี 2560 เท่�กับ 719.07 ล้�นบ�ท และ 1,336.53 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นผลม�จ�กก�รที่บริษัทมีกำ�ไรที่ลดลงและเงินสดได้ม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�นลดลง กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมก�รลงทุนปี 2561 และปี 2560 มี
ยอดได้ม� 350.23 ล้�นบ�ท และใช้ไป 196.77 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ เนื่องจ�กเงินลงทุนชั่วคร�วลดลง 340 ล้�นบ�ทในปี 2561 และก�รลงทุนในสินทรัพย์
ถ�วรอันได้แก่ก�รก่อสร้�งอ�ค�ร ก�รซื้ออุปกรณ์และเครื่องตกแต่งสำ�นักง�น และก�รลงทุนซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�หรับใช้ในก�รบริห�รง�น สำ�หรับ
กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมก�รจัดห�เงินในปี 2561 และปี 2560 มียอดใช้ไปจำ�นวน 1,342.33 ล้�นบ�ท และ 850.77 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ ซึ่งเป็นก�รจ่�ย
เงินปันผล และซื้อหุ้นคืน

 (2) อัตราส่วนสภาพคล่อง
 ในปี 2561 และปี 2560 บริษัทมีอัตร�ส่วนสภ�พคล่องเท่�กับ 3.49 เท่�และ 3.04 เท่� ต�มลำ�ดับ ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี เน่ืองจ�กบริษัทมีก�รดำ�รงเงินสด
จ�กก�รดำ�เนินง�นไว้ค่อนข้�งม�ก เม่ือพิจ�รณ�จ�กวงจรเงินสด จะเห็นได้ว่�วงจรเงินสดของบริษัทมีระยะเวล�เพ่ิมข้ึน โดยในช่วง ปี 2561 และปี 2560 บริษัทมี
วงจรเงินสดเท่�กับ 109 วัน และ 78 วัน ต�มลำ�ดับ ส�เหตุเน่ืองม�จ�กก�รระยะเวล�ข�ยสินค้�เฉล่ียเพ่ิมข้ึนและระยะเวล�ก�รชำ�ระหน้ี-เพ่ิมข้ึน อย่�งไรก็ต�ม
บริษัทยังคงมีสภ�พคล่องท่ีเพียงพอสำ�หรับก�รบริห�รวงจรเงินสดดังกล่�ว จึงทำ�ให้บริษัทไม่มีก�รพ่ึงพ�เงินกู้ยืมระยะส้ันจ�กสถ�บันก�รเงิน

 แหล่งที่มาของเงินทุน
 หน้ีสินรวมของบริษัท ณ ส้ินปี 2561 และส้ินปี 2560 มีจำ�นวน 419.92 ล้�นบ�ท และ 630.33 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ โดยมีหน้ีสินหมุนเวียนท่ีสำ�คัญของบริษัท
ประกอบด้วย
 (1) เจ้�หน้ีก�รค้� ณ ส้ินปี 2561 และส้ินปี 2560 มีจำ�นวนรวมเท่�กับ 137.67 ล้�นบ�ท และ 191.03 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.75 และ
ร้อยละ 8.18 ของสินทรัพย์รวม ต�มลำ�ดับ โดยมีระยะเวล�ชำ�ระหน้ีเท่�กับ 49 วัน และ 46 วัน ต�มลำ�ดับ เจ้�หน้ีก�รค้�ลดลงในปี 2561 เน่ืองจ�กบริษัทมีก�รซ้ือสินค้� 
และจ่�ยชำ�ระหน้ีเพ่ิมม�กข้ึน เพ่ือเตรียมสินค้�สำ�หรับก�รจำ�หน่�ยในไตรม�ส 1 ปี 2562 และเพ่ือรองรับนโยบ�ยขย�ยตล�ดไปยังต่�งประเทศในปี 2562 ด้วย 
 (2) เจ้�หนี้อื่น ประกอบด้วยค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย เจ้�หนี้กรมสรรพ�กร เจ้�หนี้ค่�ทรัพย์สิน ฯลฯ ณ สิ้นปี 2561 และสิ้นปี 2560 มีจำ�นวนเท่�กับ 
141.56 ล้�นบ�ท และ 242.89 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.97 และร้อยละ 10.40 ของสินทรัพย์รวม ต�มลำ�ดับ
 (3) ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ส้ินปี 2561 และส้ินปี 2560 มีจำ�นวน 1,356.22 ล้�นบ�ท และ 1,705.16 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ ปี 2561  ส่วนของผู้ถือหุ้นลด
ลงจ�กปี 2560 เน่ืองจ�กจ�กก�รจ่�ยเงินปันผลจ�กผลประกอบก�รปี 2560 และก�รจ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ลปี 2561  และจ�กก�รซ้ือหุ้นคืน
 (4) ในส่วนของทุนจดทะเบียนเพ่ิมข้ึน จ�กก�รประชุมผู้ถือหุ้นเม่ือ วันท่ี 25 เมษ�ยน 2559 ได้มีก�รอนุมัติก�รออกเสนอข�ยใบสำ�คัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้นส�มัญเพ่ิมทุนของบริษัท จำ�นวนไม่เกิน 22.61 ล้�นหุ้น โดยไม่คิดมูลค่�ให้แก่กรรมก�รท่ีเป็นผู้บริห�รและ/หรือ พนักง�นบริษัท (ESOP Warrant-1) คร้ังท่ี 1 โดย
เม่ือวันท่ี 16 มกร�คม 2560 ได้มีผู้ม�ใช้สิทธิซ้ือหุ้นส�มัญคิดเป็นจำ�นวนหุ้น 0.97 ล้�นหุ้น และท�งบริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงจำ�นวนหุ้นกับกรมพัฒน�ธุรกิจ
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ก�รค้� กระทรวงพ�ณิชย์เม่ือวันท่ี 25 มกร�คม 2560 เรียบร้อยแล้ว ดังน้ันจึงทำ�ให้จำ�นวนหุ้นท่ีจะได้รับสิทธิในก�รรับเงินปันผลจ�กก�รดำ�เนินง�นปี 2559 เพ่ิมข้ึน
จ�ก 3,000.00 ล้�นหุ้น เป็น 3,000.97 ล้�นหุ้น 
 เม่ือวันท่ี 17 กรกฎ�คม 2560 ได้มีผู้ม�ใช้ใบสำ�คัญแสดงฯ (ESOP Warrant-1) คร้ังท่ี 2 คิดเป็นจำ�นวนหุ้น 1.77 ล้�นหุ้น และท�งบริษัทได้จดทะเบียน
เปล่ียนแปลงจำ�นวนหุ้นกับกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� กระทรวงพ�ณิชย์เม่ือวันท่ี 26 กรกฎ�คม 2560 เรียบร้อยแล้ว ดังน้ันจึงทำ�ให้จำ�นวนหุ้นท่ีจะได้รับสิทธิในก�รรับ
เงินปันผลระหว่�งก�ลจ�กผลก�รดำ�เนินง�นคร่ึงปีแรกปี 2560 เพ่ิมข้ึนจ�ก 3,000.97 ล้�นหุ้น เป็น 3,002.73 ล้�นหุ้น
 เม่ือวันท่ี 16 มกร�คม 2561 ได้มีผู้ม�ใช้ใบสำ�คัญแสดงฯ (ESOP Warrant-1) คร้ังท่ี 3 คิดเป็นจำ�นวนหุ้น 2.11 ล้�นหุ้น และท�งบริษัทได้จดทะเบียน
เปล่ียนแปลงจำ�นวนหุ้นกับกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� กระทรวงพ�ณิชย์เม่ือวันท่ี 26 มกร�คม 2561 เรียบร้อยแล้ว ดังน้ันจึงทำ�ให้จำ�นวนหุ้นท่ีจะได้รับสิทธิในก�รรับ
เงินปันผลจ�กก�รดำ�เนินง�นปี 2560 เพ่ิมข้ึนจ�ก 3,002.73 ล้�นหุ้น เป็น 3,004.84 ล้�นหุ้น
 ท่ีประชุมกรรมก�รบริษัทเม่ือวันท่ี 22 กุมภ�พันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติก�รจ่�ยเงินปันผลรวมท้ังส้ินสำ�หรับปี 2560 ในอัตร�หุ้นละ 0.408 บ�ท คิดเป็น
จำ�นวนเงินท้ังส้ิน 1,225.66 ล้�นบ�ท หรือเท่�กับ 99.70% ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภ�ษีและสำ�รองต�มกฎหม�ย (นโยบ�ยจ่�ยเงินปันผลไม่น้อยกว่� 50% ของกำ�ไร
สุทธิหลังหักภ�ษีและสำ�รองต�มกฎหม�ย) โดยจ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ลไปแล้วเม่ือวันท่ี 9 กันย�ยน 2560 ในอัตร�หุ้นละ 0.15 บ�ท คงเหลือเงินปันผลท่ีจ่�ยเพ่ิม
อีกในอัตร�หุ้นละ 0.258 บ�ท ซ่ึงจะจ่�ยให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันท่ี 18 พฤษภ�คม 2561 
 เม่ือวันท่ี 16 กรกฎ�คม 2561 ได้มีผู้ม�ใช้ใบสำ�คัญแสดงฯ (ESOP Warrant-1) คร้ังท่ี 2/2561 คิดเป็นจำ�นวนหุ้น 1.37 ล้�นหุ้น และท�งบริษัทได้จด
ทะเบียนเปล่ียนแปลงจำ�นวนหุ้นกับกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� กระทรวงพ�ณิชย์เม่ือวันท่ี 24 กรกฎ�คม 2561 เรียบร้อยแล้ว ดังน้ันจึงทำ�ให้จำ�นวนหุ้นท่ีจะได้รับสิทธิ
ในก�รรับเงินปันผลระหว่�งก�ลจ�กผลก�รดำ�เนินง�นคร่ึงปีแรกปี 2561 เพ่ิมข้ึนจ�ก 3,004.84 ล้�นหุ้น เป็น 3,006.21 ล้�นหุ้น
 ท่ีประชุมกรรมก�รบริษัทเม่ือวันท่ี 10 สิงห�คม 2561 ได้มีอนุมัติก�รจ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ล ปี 2561 ในอัตร�หุ้นละ 0.162 บ�ท คิดเป็นจำ�นวนเงิน
ท้ังส้ิน 484.95 ล้�นบ�ท หรือเท่�กับ 90.01% ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภ�ษีและสำ�รองต�มกฎหม�ย ซ่ึงจ่�ยให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันท่ี 7 กันย�ยน 2561
ต�มมติท่ีประชุมกรรมก�รบริษัทเม่ือวันท่ี 9 กรกฎ�คม 2561 อนุมัติโครงก�รซ้ือหุ้นคืนเพ่ือบริห�รก�รเงิน วงเงินสูงสุดท่ีจะใช้ในก�รซ้ือหุ้นคืนไม่เกิน 950 ล้�นบ�ท 
จำ�นวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืนไม่เกิน 64 ล้�นหุ้น มูลค่�ท่ีตร�ไว้หุ้นละ 0.10  บ�ท  จำ�นวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืนคิดเป็นร้อยละ 2.13 ของหุ้นท่ีจำ�หน่�ยได้แล้วท้ังหมดมีระยะเวล�
โครงก�ร 6 เดือน นับต้ังแต่ 24 กรกฎ�คม 2561 ถึงวันท่ี 23 มกร�คม 2562
 ในระหว่�งเดือน กรกฎ�คม - ธันว�คม 2561 บริษัทได้ซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืน รวมจำ�นวน 12.68 ล้�นหุ้น ในร�ค�เฉล่ียหุ้นล่ะ 7.84 บ�ท คิดเป็นเงินท้ังส้ิน 
99.43 ล้�นบ�ท
 นอกจ�กน้ี เม่ือวันท่ี 16 มกร�คม 2562 ได้มีผู้ม�ใช้ใบสำ�คัญแสดงฯ (ESOP Warrant-1) คร้ังท่ี 1/2562 คิดเป็นจำ�นวนหุ้น 0.65 ล้�นหุ้น และท�งบริษัท
ได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงจำ�นวนหุ้นกับกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� กระทรวงพ�ณิชย์เม่ือวันท่ี 24 มกร�คม 2562 เรียบร้อยแล้ว ดังน้ันจึงทำ�ให้จำ�นวนหุ้นท่ีจะได้รับ
สิทธิในก�รรับเงินปันผลจ�กก�รดำ�เนินง�นปี 2561 เพ่ิมข้ึนจ�ก 3,006.21ล้�นหุ้น เป็น 3,006.87 ล้�นหุ้น
 อน่ึง ท่ีประชุมกรรมก�รบริษัทเม่ือวันท่ี 25 กุมภ�พันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติก�รจ่�ยเงินปันผลรวมท้ังส้ินสำ�หรับปี 2561 ในอัตร�หุ้นละ 0.300 บ�ท คิด
เป็นจำ�นวนเงินท้ังส้ิน 898.15 ล้�นบ�ท หรือเท่�กับ 90.58% ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภ�ษีและสำ�รองต�มกฎหม�ย (นโยบ�ยจ่�ยเงินปันผลไม่น้อยกว่� 50% ของกำ�ไร
สุทธิหลังหักภ�ษีและสำ�รองต�มกฎหม�ย) โดยจ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ลไปแล้วเม่ือวันท่ี 7 กันย�ยน 2561 ในอัตร�หุ้นละ 0.162 บ�ท คิดเป็นจำ�นวนเงินท้ังส้ิน 
484.95 ล้�นบ�ท ท้ังน้ี เป็นไปต�มมติท่ีประชุมคณะกรรมก�รคร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวันท่ี 10 สิงห�คม 2561 และให้จ่�ยเงินปันผลเพ่ิมอีกในอัตร�หุ้นละ 0.138 บ�ท คิด
เป็นเงินปันผลท้ังส้ิน 413.20 ล้�นบ�ท ให้กับผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี 6 พฤษภ�คม 2562 และกำ�หนดจ่�ยเงินปันผลในวันท่ี 21 พฤษภ�คม 2562 และ
ให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจ�รณ�อนุมัติต่อไป
 (5) อัตร�ส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ส้ินปี 2561 และ ส้ินปี 2560 เท่�กับ 0.31 เท่� และ 0.37 เท่� ต�มลำ�ดับ โดยลดลงเล็กน้อย เน่ืองจ�กก�ร
ท่ีหน้ีสินรวมลดลงม�กกว่�ก�รลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้น ซ่ึงจะเห็นได้ว่�บริษัทใช้แหล่งเงินทุนในก�รดำ�เนินธุรกิจส่วนใหญ่จ�กส่วนของผู้ถือหุ้น ทำ�ให้มีคว�มเส่ียง
ด้�นก�รเงินต่ำ�และมีคว�มคล่องตัวในก�รดำ�เนินธุรกิจ

 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 งบก�รเงินของบริษัทได้รับก�รตรวจสอบโดย น�งสุวิมล กฤตย�เกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 2982 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชั่นแนล จำ�กัด มีค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับปี 2561 และปี 2560 เป็นจำ�นวน 1.46 ล้�นบ�ท และ 1.40 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ

 ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดำาเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทในอนาคต
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงช่องทางการจัดจำาหน่าย
 เน่ืองจ�กบริษัทได้มีก�รจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ใหม่ภ�ยใต้แนวคิดเมด อิน เนเจอร์ โดยจำ�หน่�ยผ่�นช่องท�งร้�นค้�ปลีกขน�ดใหญ่ ห้�งสรรพสินค้� 
ซุปเปอร์ม�ร์เก็ต หรือ โมเดิร์นเทรด(Modern Trade) และผ่�นช่องท�งร้�นค้�ปลีกค้�ส่งท้ังในกรุงเทพฯและต่�งจังหวัด (Traditional Trade) ซ่ึงช่องท�งก�รข�ยดัง
กล่�วจะมีต้นทุนข�ยท่ีม�กกว่�ก�รจัดจำ�หน่�ยผ่�นช่องท�งร้�นค้�ปลีกซ่ึงเป็นช่องท�งหลักของบริษัทในปัจจุบันซ่ึงห�กบริษัทมีสัดส่วนก�รข�ยผ่�นช่องท�งน้ี
จำ�นวนม�กข้ึนอ�จส่งผลให้แนวโน้มอัตร�กำ�ไรข้ันต้นของบริษัทลดลง อย่�งไรก็ต�ม ก�รจัดจำ�หน่�ยสินค้�ท้ังในลักษณะของก�รข�ยข�ดและฝ�กข�ย จะช่วยลด
ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�รของบริษัท เช่น ค่�ใช้จ่�ยพนักง�นข�ย ค่�เช่� ค่�ฝึกอบรม ค่�คอมมิชช่ัน เป็นต้น ซ่ึงทำ�ให้อัตร�กำ�ไรสุทธิของก�รจัดจำ�หน่�ยผ่�น
ช่องท�งดังกล่�วอยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆของบริษัท ท้ังน้ี บริษัทค�ดว่�ก�รจำ�หน่�ยสินค้�ผ่�นช่องท�งน้ีจะส�ม�รถเข้�ถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้�ง
ม�กข้ึน ซ่ึงค�ดว่�จะส่งผลให้ร�ยได้รวมและกำ�ไรสุทธิของบริษัทโดยรวมปรับตัวเพ่ิมข้ึน
 อน่ึง ก�รจัดจำ�หน่�ยผ่�นร้�นค้�ปลีก ภ�ยใต้คอนเซ็ปต์ บิวต้ี ม�ร์เก็ต (Beauty Market) เป็นร้�นซุปเปอร์ม�ร์เก็ตของคว�มง�ม (The Supermarket of Beauty) 
โดยก�รจัดจำ�หน่�ยผ่�นร้�นบิวต้ี ม�ร์เก็ต (Beauty Market) จะมีกำ�ไรข้ันต้นท่ีต่ำ�กว่�ร้�นบิวต้ี บุฟเฟ่ต์และร้�นบิวต้ี คอทเทจ เน่ืองจ�กมีก�รจำ�หน่�ยสินค้�ของผู้อ่ืน
ด้วยซ่ึงมีอัตร�กำ�ไรข้ันต้นต่ำ�กว่�สินค้�ของบริษัทเอง และเน่ืองจ�กสินค้�ส่วนใหญ่เป็นสินค้�รับฝ�กข�ยจึงส่งผลให้กำ�ไรข้ันต้นรวมของร้�นบิวต้ี ม�ร์เก็ต มีอัตร�
ค่อนข้�งต่ำ� เพร�ะก�รรับรู้ร�ยได้จ�กก�รรับฝ�กข�ย ต�มม�ตรฐ�นบัญชี ซ่ึงห�กบริษัทมีสัดส่วนก�รข�ยผ่�นช่องท�งน้ีจำ�นวนม�กข้ึนอ�จส่งผลให้แนวโน้มอัตร�
กำ�ไรข้ันต้นของบริษัทต่ำ�ลงด้วย อย่�งไรก็ต�มค�ดว่�ร�ยได้รวมและกำ�ไรสุทธิของบริษัทโดยรวมจะยังปรับตัวเพ่ิมข้ึน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำากัด (มหาชน)

ความเห็น
 ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบงบก�รเงินของบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำ�กัด (มห�ชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 31 
ธันว�คม พ.ศ. 2561 งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและ
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวมถึงหม�ยเหตุสรุปนโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ

 ข้�พเจ้�เห็นว่� งบก�รเงินข้�งต้นนี้แสดงฐ�นะก�รเงินของบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำ�กัด (มห�ชน) ณ วันที่ 
31 ธันว�คม พ.ศ. 2561 ผลก�รดำ�เนินง�นและกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�น
ท�งก�รเงิน

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
 ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี  คว�มรับผิดชอบของข้�พเจ้�ได้กล่�วไว้ในวรรคคว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อ
ก�รตรวจสอบงบก�รเงินในร�ยง�นของข้�พเจ้� ข้�พเจ้�มีคว�มเป็นอิสระจ�กบริษัทต�มข้อกำ�หนดจรรย�บรรณของผู้ประกอบวิช�ชีพที่กำ�หนดโดยสภ�
วิช�ชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รตรวจสอบงบก�รเงินและข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติต�มคว�มรับผิดชอบด้�นจรรย�บรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปต�มข้อกำ�หนดเหล่�นี้  
ข้�พเจ้�เชื่อว่�หลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่ข้�พเจ้�ได้รับเพียงพอและเหม�ะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
 เร่ืองสำ�คัญในก�รตรวจสอบคือเร่ืองต่�งๆ ท่ีมีนัยสำ�คัญท่ีสุดต�มดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิช�ชีพของข้�พเจ้�ในก�รตรวจสอบงบก�รเงินสำ�หรับงวดปัจจุบัน 
ข้�พเจ้�ได้นำ�เร่ืองเหล่�น้ีม�พิจ�รณ�ในบริบทของก�รตรวจสอบงบก�รเงินโดยรวมและในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้� ท้ังน้ีข้�พเจ้�ไม่ได้แสดงคว�มเห็นแยกต่�ง
ห�กสำ�หรับเร่ืองเหล่�น้ี

การแสดงมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 
 ต�มที่กล่�วไว้ ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 4.5 และข้อ 8 บริษัทมีสินค้�คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 
พ.ศ. 2561 จำ�นวน 592.84 ล้�นบ�ท ซึ่งเป็นจำ�นวนที่มีนัยสำ�คัญในงบก�รเงินได้แสดงมูลค่�ต�มวิธีร�ค�ทุนหรือมูลค่�สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่�ใดจะ
ต่ำ�กว่� ซึ่งประเภทสินค้�ของบริษัทเป็นสินค้�แฟชั่นที่มักจะมีก�รเปลี่ยนแปลงคว�มนิยมในตัวผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ อย่�งรวดเร็ว และสภ�วะก�ร
แข่งขันสูง ส่งผลให้ก�รแสดงมูลค่�สินค้�คงเหลือต�มวิธีร�ค�ทุนหรือมูลค่�สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่�ใดจะต่ำ�กว่�ต้องใช้ดุลยพินิจและประม�ณก�รที่
สำ�คัญของฝ่�ยบริห�รในก�รวัดมูลค่� ซึ่งดุลยพินิจที่สำ�คัญของฝ่�ยบริห�รประกอบด้วย ก�รพิจ�รณ�จ�กร�ยง�นวิเคร�ะห์อ�ยุสินค้� ก�รตั้งร�ค�ข�ย 
ก�รประม�ณในก�รให้ส่วนลดหรือวิธีก�รส่งเสริมก�รข�ยที่จะเกิดขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดก�รข�ยในอน�คต ซึ่งข้อสมมุติฐ�นที่ฝ่�ยบริห�รใช้ ในเรื่องดัง
กล่�วจะส่งผลต่อก�รแสดงมูลค่�ของสินค้�และค่�ใช้จ่�ยอันเกิดจ�กประม�ณค่�เผื่อก�รลดมูลค่�สินค้�คงเหลือ (ถ้�มี) ในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

ข้�พเจ้�ได้รับคว�มเชื่อมั่นเกี่ยวกับก�รแสดงมูลค่�ของสินค้�คงเหลือ โดย
 • ทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับแผนก�รข�ยและนโยบ�ยก�รตั้งร�ค�ข�ยของฝ่�ยบริห�ร และนโยบ�ยส่งเสริม
    ก�รข�ยที่จะผลักดันก�รข�ยให้เป็นไปต�มเป้�หม�ยที่ฝ่�ยบริห�รได้ค�ดก�รณ์ไว้
 • ประเมินดุลยพินิจที่สำ�คัญของฝ่�ยบริห�รเกี่ยวกับร�ค�ที่ค�ดว่�จะข�ยในอน�คต
 • สุ่มทดสอบก�รจัดทำ�ร�ยง�นวิเคร�ะห์อ�ยุสินค้�คงเหลือ ว่�มีก�รจัดทำ�ต�มนโยบ�ย และสอดคล้องกับอ�ยุของสินค้�หรือไม่ โดยมีก�ร 
    คำ�นวณอย่�งถูกต้อง และนำ�ม�ตั้งค่�เผื่อก�รลดมูลค่�อย่�งเหม�ะสม
 • สุ่มทดสอบก�รคำ�นวณร�ค�ทุนของสินค้� เพื่อให้มั่นใจว่�ต้นทุนที่บันทึกในบัญชีตรงกับเอกส�ร อย่�งถูกต้อง
 • เข้�สุ่มสังเกตก�รตรวจนับสินค้�ที่ส�ข� และคลังสำ�นักง�นใหญ่ โดยก�รสังเกตสภ�พสินค้�ว่�มีก�รเสื่อมสภ�พหรือไม่ พร้อมทั้งตรวจ 
    สินค้�ดังกล่�วกับร�ยง�นสินค้�รอทำ�ล�ย และก�รนำ�ม�พิจ�รณ�ก�ร
    ตั้งค่�เผื่อก�รลดมูลค่�อย่�งเหม�ะสม
 • เปรียบเทียบต้นทุนสินค้�กับมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับสุทธิ ซึ่งคำ�นวณจ�กร�ค�ข�ยสินค้�ภ�ยหลังสิ้นปี เพื่อ
    ดูว่�มีสินค้�ร�ค�ทุนต่ำ�กว่�มูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับหรือไม่

การรับรู้รายได้จากการฝากขาย
 ต�มที่กล่�วไว้ ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 4.1 บริษัทข�ยสินค้�ให้กับผู้จัดจำ�หน่�ย โดยผ่�นผู้รับฝ�กข�ย 
ปี 2561 จำ�นวน 338.94 ล้�นบ�ท ซึ่งธุรกรรมดังกล่�วได้ถูกบันทึกบัญชีและรับรู้ร�ยได้ต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่เกี่ยวกับก�รรับรู้ร�ยได้จ�กก�รฝ�กข�ย 
เนื่องจ�กร�ยก�รดังกล่�วมีมูลค่�ที่มีนัยสำ�คัญในงบก�รเงิน ในก�รข�ยสินค้�ฝ�กข�ย กรรมสิทธิ์จะยังไม่ถูกส่งผ่�นไปให้กับผู้รับฝ�กข�ย เมื่อมีก�รส่ง
มอบและบ�งกรณีผู้รับฝ�กข�ยมีสิทธิ์ในก�รคืนสินค้�ในหล�กหล�ยรูปแบบและร�ยได้จ�กก�รข�ยไม่ส�ม�รถรับรู้จนกว่�กรรมสิทธิ์จะถูกส่งผ่�นไปยัง
บุคคลท่ีส�ม ข้อตกลงอ�จกำ�หนดเง่ือนไขว่�ผู้รับฝ�กข�ยจะไม่ถือครองกรรมสิทธ์ิหรือจ่�ยชำ�ระค่�สินค้� จนกว่�สินค้�จะถูกข�ยโดยผู้รับฝ�กข�ยถึงบุคคลท่ีส�ม
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 ข้�พเจ้�ได้ทำ�ก�รประเมินและทดสอบคว�มมีประสิทธิผลของก�รควบคุมภ�ยในเพื่อให้ได้คว�มเชื่อมั่นในคว�มถูกต้องและครบถ้วนของก�ร
บันทึกบัญชีร�ยได้จ�กก�รฝ�กข�ยโดย
 • ทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับขั้นตอนก�รปฏิบัติง�นและก�รควบคุมภ�ยในที่เกี่ยวข้องกับก�รฝ�กข�ย
 • สุ่มตรวจสอบเอกส�รประกอบก�รบันทึกรับรู้ร�ยได้ประจำ�เดือนที่เกิดขึ้นในระหว่�งปี และ ณ สิ้นปี เพื่อพิจ�รณ�ถึงคว�มเป็นไปได้ของ 
    ร�ยก�รข�ยที่ผิดปกติ
 • ตรวจสอบร�ยง�นก�รข�ยสินค้�หลังงวดกระทบกับร�ยละเอียดสินค้�คงเหลือในระบบคอมพิวเตอร์ ณ วันสิ้นปี พร้อมตรวจตัดยอดร�ยง�น
   ก�รข�ยดังกล่�วกับก�รบันทึกบัญชีว่�ร�ยได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน
 • สุ่มตรวจสอบก�รกระทบยอดร�ยได้ประจำ�เดือนจ�กระบบคอมพิวเตอร์กับสรุปยอดข�ยจ�กผู้รับฝ�กข�ย

ข้อมูลอื่น
 ผู้บริห�รเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในร�ยง�นประจำ�ปี (แต่ไม่รวมถึงงบก�รเงินและร�ยง�นของ
ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในร�ยง�นนั้น) ข้�พเจ้�ค�ดว่�ข้�พเจ้�จะได้รับร�ยง�นประจำ�ปีภ�ยหลังวันที่ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีนี้

 คว�มเห็นของข้�พเจ้�ต่องบก�รเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้�พเจ้�ไม่ได้ ให้คว�มเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

 คว�มรับผิดชอบของข้�พเจ้�ที่เกี่ยวเนื่องกับก�รตรวจสอบงบก�รเงินคือ ก�รอ่�นและพิจ�รณ�ว่�ข้อมูลอื่นมีคว�มขัดแย้งที่มีส�ระสำ�คัญกับ
งบก�รเงินหรือกับคว�มรู้ที่ได้รับจ�กก�รตรวจสอบของข้�พเจ้� หรือปร�กกฎว่�มีก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่

 เมื่อข้�พเจ้�ได้อ่�นร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท ห�กข้�พเจ้�สรุปได้ว่�มีก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญข้�พเจ้�ต้อง
สื่อส�รเรื่องดังกล่�วกับผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลดำ�เนินก�รแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
 ผู้บริห�รมีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รจัดทำ�และก�รนำ�เสนองบก�รเงินเหล่�นี้โดยถูกต้องต�มที่ควรต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับก�รควบคุมภ�ยในที่ผู้บริห�รพิจ�รณ�ว่�จำ�เป็นเพื่อให้ส�ม�รถจัดทำ�งบก�รเงินที่ปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
ส�ระสำ�คัญไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด

 ในก�รจัดทำ�งบก�รเงิน ผู้บริห�รรับผิดชอบในก�รประเมินคว�มส�ม�รถของบริษัทในก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับก�ร
ดำ�เนินง�นต่อเนื่องต�มคว�มเหม�ะสม และก�รใช้เกณฑ์ก�รบัญชีสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริห�รมีคว�มตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุด
ดำ�เนินง�นหรือไม่ส�ม�รถดำ�เนินง�นต่อเนื่องต่อไปได้

 ผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลมีหน้�ที่ในก�รสอดส่องดูแลกระบวนก�รในก�รจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
 ก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้คว�มเชื่อมั่นอย่�งสมเหตุสมผลว่�งบก�รเงินโดยรวมปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด และเสนอร�ยง�นของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมคว�มเห็นของข้�พเจ้�อยู่ด้วย 
คว�มเชื่อมั่นอย่�งสมเหตุสมผลคือคว�มเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นก�รรับประกันว่�ก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีจะส�ม�รถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอ�จเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ดและถือว่�มีส�ระ
สำ�คัญเมื่อค�ดก�รณ์ได้อย่�งสมเหตุสมผลว่�ร�ยก�รที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละร�ยก�รหรือทุกร�ยก�รรวมกันจะมีผลต่อก�รตัดสินใจท�งเศรษฐกิจของผู้
ใช้งบก�รเงินเหล่�นี้
 ในก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�ต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี ข้�พเจ้�ได้ ใช้ดุลยพินิจและก�รสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผู้ประกอบวิช�ชีพตลอดก�รตรวจสอบ ก�รปฏิบัติง�นของข้�พเจ้�รวมถึง
 • ระบุและประเมินคว�มเสี่ยงจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญในงบก�รเงิน ไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิด
พล�ด ออกแบบและปฏิบัติง�นต�มวิธีก�รตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อคว�มเสี่ยงเหล่�นั้น และได้หลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่เพียงพอและเหม�ะสมเพื่อ
เป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้� คว�มเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญซึ่งเป็นผลม�จ�กก�รทุจริตจะสูงกว่�คว�ม
เสี่ยงที่เกิดจ�กข้อผิดพล�ด เนื่องจ�กก�รทุจริตอ�จเกี่ยวกับก�รสมรู้ร่วมคิด ก�รปลอมแปลงเอกส�รหลักฐ�น ก�รตั้งใจละเว้นก�รบันทึกร�ยก�รหรือ
แสดงข้อมูล ก�รแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงต�มข้อเท็จจริงหรือก�รแทรกแซงก�รควบคุมภ�ยใน
 • ทำ�คว�มเข้�ใจในระบบก�รควบคุมภ�ยในที่เกี่ยวข้องกับก�รตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีก�รตรวจสอบที่เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ แต่ไม่ใช่
เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รแสดงคว�มเห็นต่อคว�มมีประสิทธิผลของก�รควบคุมภ�ยในของบริษัท
 • ประเมินคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยก�รบัญชีที่ผู้บริห�รใช้และคว�มสมเหตุสมผลของประม�ณก�รท�งบัญชี และก�รเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริห�ร



รายงานประจำาปี 2561
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำ�กัด (มห�ชน)

135

 • ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของก�รใช้เกณฑ์ก�รบัญชีสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องของผู้บริห�รจ�กหลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่ได้รับ 
ว่�มีคว�มไม่แน่นอนที่มีส�ระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุก�รณ์ หรือสถ�นก�รณ์ที่อ�จเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อคว�มส�ม�รถของบริษัท
ในก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องหรือไม่ ถ้�ข้�พเจ้�ได้ข้อสรุปว่�มีคว�มไม่แน่นอนที่มีส�ระสำ�คัญ ข้�พเจ้�ต้องอ้�งถึงก�รเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบก�รเงินใน
ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีของข้�พเจ้� หรือถ้�ก�รเปิดเผยดังกล่�วไม่เพียงพอ คว�มเห็นของข้�พเจ้�จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้�พเจ้�ขึ้นอยู่กับหลัก
ฐ�นก�รสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีของข้�พเจ้� อย่�งไรก็ต�ม เหตุก�รณ์หรือสถ�นก�รณ์ในอน�คตอ�จเป็นเหตุให้บริษัทต้อง
หยุดก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง
 • ประเมินก�รนำ�เสนอ โครงสร้�งและเนื้อห�ของงบก�รเงินโดยรวม รวมถึงก�รเปิดเผยว่�งบก�รเงินแสดงร�ยก�รและเหตุก�รณ์ที่ทำ�ให้มี
ก�รนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องต�มที่ควร
่
 ข้�พเจ้�ได้สื่อส�รกับผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวล�ของก�รตรวจสอบต�มที่ได้ว�งแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่
พบจ�กก�รตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบก�รควบคุมภ�ยในซึ่งข้�พเจ้�ได้พบในระหว่�งก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�

 ข้�พเจ้�ได้ ให้คำ�รับรองแก่ผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลว่�ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดจรรย�บรรณที่เกี่ยวข้องกับคว�มเป็นอิสระและได้
สื่อส�รกับผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลเกี่ยวกับคว�มสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น
ซึ่งข้�พเจ้�เชื่อว่�มีเหตุผลที่บุคคลภ�ยนอกอ�จพิจ�รณ�ว่�กระทบต่อคว�มเป็นอิสระของข้�พเจ้�และม�ตรก�รที่ข้�พเจ้�ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้�พเจ้�ข�ด
คว�มเป็นอิสระ

 จ�กเรื่องที่สื่อส�รกับผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแล ข้�พเจ้�ได้พิจ�รณ�เรื่องต่�ง ๆ ที่มีนัยสำ�คัญม�กที่สุดในก�รตรวจสอบงบก�รเงินในงวด
ปัจจุบันและกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ ข้�พเจ้�ได้อธิบ�ยเรื่องเหล่�นี้ ไว้ ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหม�ยหรือข้อบังคับไม่ให้เปิด
เผยต่อส�ธ�รณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่�ว หรือในสถ�นก�รณ์ที่ย�กที่จะเกิดขึ้น ข้�พเจ้�พิจ�รณ�ว่�ไม่ควรสื่อส�รเรื่องดังกล่�วในร�ยง�นของข้�พเจ้�
เพร�ะก�รกระทำ�ดังกล่�วส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้อย่�งสมเหตุสมผลว่�จะมีผลกระทบในท�งลบม�กกว่�ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียส�ธ�รณะจ�กก�ร
สื่อส�รดังกล่�ว
                       
                                                                                                     บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

             (น�งสุวิมล  กฤตย�เกียรณ์)                                                                                                             
                ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขทะเบียน 2982
                                                                                                                   วันที่ 22 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2562
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและ

ผู้มีอำานาจควบคุมบริษัท

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561
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เอกสารแนบ 3
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำากัด (มหาชน)

   
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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เอกสารแนบ 4

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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