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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสรางรายได
(หนวย 1 : 1 ลานบาท)
ดําเนินการ
โดย

% การถือ
หุนของ
บริษัท

S&J

-

ป 2556
รายได
%

ป 2555
รายได
%

ป 2554
รายได
%

2,417.3

54.1

2,580.9

60.2

2,676.0

58.6

1,924.8

43.1

1,593.5

37.2

1,800.0

39.4

เงินปนผล

76.8

1.7

61.1

1.4

53.2

1.2

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

47.8

1.1

50.6

1.2

37.2

0.8

4,466.7

100.0

4,286.1

100

4,566.4

100

945.5

90.0

977.7

90.0

880.1

86.1

99.4

10.0

109.1

10.0

142.5

13.9

1,044.9

100.0

1,086.8

100.0

1,022.6

100.0

19.0

100.0

21.9

100.0

20.2

100.0

-

-

-

-

-

-

19.0

100.0

21.9

100.0

20.2

100.0

24.2

100.0

16.2

100.0

14.2

100.0

-

-

-

-

-

-

24.2

100.0

100.0

14.2

100.0

-

-

-

-

-

-

197.6

100.0

172.1

100.0

237.0

100.0

197.6

100.0

172.1

100.0

237.0

100.0

-

-

-

ผลิตภัณฑ/บริการ
เครื่องสําอาง

- ในประเทศ
- ตางประเทศ

รวมรายไดทั้งสิ้น
บรรจุภัณฑพลาสติก - ในประเทศ

TTM

50.00

- ตางประเทศ
รวม
อุปโภคและบริโภค

- ในประเทศ

WL

99.99

- ตางประเทศ
รวม
อุปโภคและบริโภค

- ในประเทศ

EF

99.99

- ตางประเทศ
รวม
บริการทางการตลาด - ในประเทศ

S&J-UK

100.00

จําหนายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ - ตางประเทศ
รวม
บริการทางการตลาด - ในประเทศ

S&J-China

100.00

-

16.2

-

-

จําหนายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ - ตางประเทศ

0.5

100.0

5.0

100.0

1.3

100.0

รวม

0.5

100.0

5.0

100.0

1.3

100.0

-

-

-

-

-

บริการทางการตลาด - ในประเทศ

S&J-HK

100.00

-

จําหนายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ - ตางประเทศ

17.5

100.0

16.7

100.0

-

-

รวม

17.5

100.0

16.7

100.0

-

-
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โครงสรางรายได (ตอ)
( หนวย 1 : 1 ลานบาท )
ผลิตภัณฑ/บริการ
บริการเกี่ยวกับการ - ในประเทศ

ดําเนินการ
โดย

% การถือ
หุนของ
บริษัท

OEG

30.00

เดินเครื่องโรงไฟฟา – ตางประเทศ

- ในประเทศ

YHT

30.00

- ตางประเทศ
รวม
ผลิตและจัดจําหนาย

- ในประเทศ

เวชภัณฑเพื่อรักษาโรค

- ตางประเทศ

398.4
-

รวม
ผลิตภัณฑเสนผม

ป 2556
รายได
%

OSI

33.19

รวม

ป 2555
รายได
%

100.0
-

438.4
-

ป 2554
รายได
%

100.0

348.0

-

100.0

-

-

398.4

100.0

438.4

100.0

348.0

100.0

386.0

26.0

509.9

31.5

91.0

5.2

1,101.0

74.0

1,111.3

68.5

1,647.4

94.8

1,487.0

100.0

1,621.2

100.0

1,738.4

100.0

473.3

99.4

473.3

99.7

464.8

99.9

2.8

0.6

2.1

0.3

0.6

0.1

476.1

100.0

403.4

100.0

465.4

00.0

2.2 การประกอบธุรกิจของแตละกลุมธุรกิจ
บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน)
1. ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ คือ เครื่องสําอางทุกประเภท อาทิเชน แปง ครีม ลิป โดยบริษัท
มุงเนนการพัฒนาสินคาตามความตองการของลูกคา ดวยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่มีความ
ทันสมัยและมีมาตรฐาน นอกจากนี้บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับโลก ซึ่ ง
จากใบรับรองมาตรฐานคุณภาพเหลานี้สรางความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินคาใหแกลูกคามาก
ยิ่งขึ้น อาทิเชน
- หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต “GMP” จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อ.ย.) กระทรวงสาธารณสุข
- ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จาก TUV ASIA PACIFIC
LIMITED – Hong Kong
- ใบรับรองระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 : 2004 จาก TUV ASIA
PACIFIC LIMITED – Hong Kong
- ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 17025 เครื่องสําอางประเภทโลชั่น จาก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
- ใบรับรองดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 : 2007 จาก TUV
ASIA PACIFIC LIMITED – Hong Kong
- ใบรับรอง CSR-DIW (Corporate Social Responsibility - Department of
Industrial Work) หรือเทียบเทา ISO 26000
- ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 22716 : 2007 จาก TUV ASIA PACIFIC
LIMITED – Hong Kong
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2. การตลาดและภาวะการแขงขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการที่สําคัญ
• กลยุทธการแขงขัน
ปจจุบันอุตสาหกรรมเครือ
่ งสําอางมีการแขงขันสูง
และเปนธุรกิจแบบไรพรมแดน
หลังจากเครื่องสําอางเปนอุตสาหกรรมที่ภาครัฐ เปดใหมีการแขงขันเสรีได “คูแขง” เปนอีก
ปจจัยทีต
่ องตระหนัก โดยเฉพาะจีน-อินเดียที่เจาะตลาดเดียวกับไทย ทั้งสองประเทศมีวัตถุดิบ
สมุนไพรเหมือนกัน แตไทยจะไดเปรียบเพราะยังไมพบปญหาโลหะหนักปนเปอน แตไทยก็
เสียเปรียบดานตนทุนสูงกวาคูแขง โดยเฉพาะตนทุนแรงงานไทยไมสามารถสูไดเลย
เครื่องสําอางเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของผูบริโภคมากขึ้น ไมเฉพาะกลุมสตรี
เทานั้น
ในปจจุบันจะพบวาตลาดผลิตภัณฑเครือ
่ งสําอางมีความหลากหลายทั้งในเรื่องของ
ราคาและคุณภาพที่สามารถตอบโจทยความตองการของผูบริโภคและเขาถึงกลุมเปาหมายได
อยางชัดเจน นําไปสูภาวะการแขงขันกันเพื่อแยงชิงสวนแบงทางการตลาดที่มีมูลคามหาศาล
เพิ่มสูงขึ้นทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดนอกประเทศและทวีความรุนแรงมากขึ้น
ผูบริโภคสวนใหญเนนเครื่องสําอางที่มีสารสกัดที่มค
ี ุณประโยชนจากธรรมชาติ ซึ่งเปน
ผลิตภัณฑที่ตอ
 งไมมีสวนผสมที่เปนสารสังเคราะห คุณภาพสูง รวมถึงราคาและบริการที่ลก
ู คา
พอใจ บริษัทฯ จึงเนนกลยุทธดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานผลิตภัณฑ
มุงเนนคุณภาพของผลิตภัณฑ และสวนผสมหรือสูตรที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคเปนหลัก โดยมีแผนกวิจัยและพัฒนาสินคาเพื่อทําหนาที่
คนควาและวิจัยผลิตภัณฑใหม ๆ เพื่อเสนอแกลูกคา
อีกทั้งมีการออกแบบบรรจุภัณฑของ
สินคาใหมีความสวยงาม ทันสมัย สะดวกตอการใชงาน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพสินคาที่มีอยู
ใหดีขึ้นอยางไมหยุดยั้ง เพื่อสรางความพึงพอใจในความหลากหลายของผลิตภัณฑ บริษัทฯ
ผลิตสินคาดวยเครือ
่ งจักรที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการผลิตสินคาทีด
่ ี
และมีระบบการ
ตรวจสอบคุณภาพสินคาทุกขั้นตอน เพื่อใหไดสินคาที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง ทําใหไดรับ
ความมั่นใจจากลูกคาทั้งในและตางประเทศ อีกทัง้ บริษัทยังไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ระดับโลก
2. ดานราคา
การตั้งราคาจะคํานึงถึงภาพลักษณของสินคา ตนทุนการผลิต และ
ตนทุนการตลาดเปนพื้นฐาน เนนที่ความเหมาะสมของคุณภาพกับราคาที่ดึงดูดความสนใจของ
ลูกคา โดยคํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา
3. สรางสัมพันธ
โดยสรางสัมพันธที่ดีกับผูจ
 ําหนายสินคา (Supplier) โดยมีการ
สั่งซื้อสินคาในปริมาณมากและตอเนื่อง รวมถึงมีการจายชําระเงินตรงตามกําหนดเวลาเสมอ ทํา
ใหไดรับความเชื่อถือจาก Supplier จึงมีอํานาจในการตอรองราคาสินคา สงผลใหบริษัทฯ มี
ตนทุนที่สามารถแขงขันกับบริษัทอื่นได
4. การบริการ บริษัทฯ มีแผนกลูกคาสัมพันธเพื่อไปพบปะและสอบถามความตองการ
ของลูกคา เพือ
่ ใหทราบถึงปญหาที่แทจริงและแกไขอยางถูกตอง บริษัทฯ มุงมั่นที่จะสราง
ความพึงพอใจกับลูกคา โดยการสงมอบสินคาที่มค
ี ุณภาพถูกตอง ตรงตามเวลาที่กําหนด
5. ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ใชวัตถุดิบ
จากแหลงธรรมชาติและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หรือแมกระทั่งบรรจุภัณฑที่สามารถนํากลับมา
ใชใหมได (Refill) ลดการใชพลังงานใหนอยลง แตปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานให
มากขึ้น
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ลักษณะลูกคา
บริษัทฯ มีลูกคาทั้งในและตางประเทศ ลูกคาสวนใหญเปนลูกคาภายในประเทศ ซึ่งมี
ทั้งแบรนดตางประเทศและในประเทศ ลูกคาหลักของบริษัทฯ เปนลูกคาทีม
่ ีชื่อเสียงขามชาติ
หรือเปนผูนําดานการตลาดของประเทศ และเปนลูกคาที่มีประสิทธิภาพที่มีความสัมพันธที่ดีกับ
บริษัทฯ มานานนับสิบป ในขณะที่บริษัทฯ ก็มีการขยายฐานลูกคาใหมเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ลูกคาเหลานี้มีประสิทธิภาพสูงฐานะการเงินดี
•

กลุมลูกคาเปาหมาย
กลุมลูกคาเปาหมายเปนผูประกอบการระดับกลางขึ้นไป
ซึ่งเปนลูกคากลุมใหญที่สุด
โดยเนนคุณภาพสินคาใหมีราคาดึงดูดความสนใจของลูกคากลุมเปาหมายนี้

•

การจําหนายและชองทางการจําหนาย
บริษัทฯ มีการจําหนายผลิตภัณฑทั้งในและตางประเทศ ลักษณะการขายจะเปนแบบ
Contract manufacturing ลูกคาของบริษัทฯ มีทงั้ ประเภทที่สั่งซื้อสินคาไปจําหนายแบบขาย
ตรง (Direct Sales) และตามหางสรรพสินคา (Counter Sales) สัดสวนการจําหนายใน
ประเทศตอการสงออกไปจําหนายตางประเทศ เทากับ 60 : 40 ประเทศที่บริษัทฯ สง
ผลิตภัณฑออกไปจําหนาย คือ อังกฤษ ญี่ปุน ออสเตรเลีย มาเลเซีย ฮองกง อินโดนิเซีย และ
ฟลิปปนส
อีกทั้งบริษัทฯ มีเปาหมายในการขยายตลาดทั้งในและตางประเทศ โดยการเขารวมใน
งานแสดงสินคาในประเทศ เชน งานแสดงสินคาของธุรกิจในเครือสหพัฒนฯ และงานแสดง
สินคานานาชาติในตางประเทศ เชน สิงคโปร เปนตน เพื่อเปนอีกชองทางหนึ่งในการหาลูกคา
รายใหม

•

(ข)

สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
การแขงขันภายในอุตสาหกรรมจะเปนการแขงขันในเรื่องคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ
และความหลากหลาย ราคาและการบริการที่ลก
ู คาพอใจ การตลาดที่บริษัทฯ แขงขันอยูจึงมี
ลักษณะแบบมีคุณภาพสูง คูแขงที่อยูในตลาดเดียวกันกับบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือวาเปนคูแขงมี
อยู 2 รายโดยที่มีขนาดของบริษัทที่ใกลเคียงกัน
S&J
เปนโรงงานผลิตเครือ
่ งสําอางชั้นนําที่มีผูบริหารที่มีความรูความสามารถและ
ประสบการณในการบริหารและจัดการ ในขณะที่พนักงานก็ไดใหความรวมมือเปนอยางดีในการ
ผลิตสินคาและบริการอยางตอเนื่อง บริษัทฯ มีแผนกวิจัยและพัฒนาสินคาเพื่อทําหนาที่คนควา
และวิจัยผลิตภัณฑใหม ๆ เพื่อนําออกสูต
 ลาด อีกทั้งยังพัฒนาคุณภาพสินคาที่มีอยูแลวตอไป
อยางไมหยุดยั้ง เพื่อทีจ
่ ะสรางความเชี่ยวชาญในการผลิตสินคาเครือ
่ งสําอางใหมากขึ้น โดย
ไดรับการสนับสนุนความรูเกี่ยวกับการผลิตและการวิจัยจากบริษัทในอเมริกาที่มีเครือขาย
เทคโนโลยีทั่วโลก
มีการบริหารจัดการในเรื่องการตอบสนองตอลูกคาใหรวดเร็วขึ้น (Quick
Response)
บริษัทฯ มีโรงงานที่สรางภายในบริเวณที่เปนที่ดินของตนเองที่สวน
อุตสาหกรรมสหพัฒน อําเภอศรีราชา และโรงงานที่สวนอุตสาหกรรมปนทอง เพื่อรองรับการ
การแขงขันที่สูงขึ้นอยางตอเนื่องใหทันตอความตองการของลูกคาที่ใหความเชื่อมั่นในการ
เลือกผลิตสินคากับ S&J บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่มั่นคงและมีผลประกอบการที่ดีมาตั้งแตตน
ทําใหบริษัทฯ ไดรับความนาเชื่อถือจากลูกคาดวยดีเสมอมา
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(ค)

แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต
การแขงขันตลาดเครื่องสําอางทั้งในและตางประเทศยังคงมีภาวะแขงขันคอนขางสูง
เนื่องจากพฤติกรรมของผูบ
 ริโภคที่เปลี่ยนแปลงโดยใหความสนใจตอสุขภาพมากยิ่งขึ้น การ
ผลิตสินคาที่โดนใจ คุณภาพและราคาของผลิตภัณฑเปนปจจัยสําคัญในการแขงขันของตลาด
เครื่องสําอาง บริษัทฯ มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร
เพื่อสรางความพึงพอใจ และความสัมพันธกับลูกคาในการขยายตลาดทั้งในและตางประเทศ
3. การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทฯ มีโรงงาน 2 แหง ดังนี้
- โรงงานแหงแรก ตั้งอยูที่ 600/4 หมู 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตําบลหนองขาม
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 กําลังการผลิตปละ 160 ลานชิ้น โดยทํางานประมาณ
1 กะ
- โรงงานแหงที่สอง ตั้งอยูที่ 789/159 หมูที่ 1 ถนนสายหนองคอ – แหลมฉบัง
ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 กําลังการผลิตปละ 40 ลานชิ้น
โดยทํางานประมาณ 1 กะ
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตจะขึ้นอยูกับผลิตภัณฑแตละประเภทของบริษัทฯ
โดยจะ
แหลงที่มาทั้งจากในและตางประเทศ ในการสั่งซือ
้ วัตถุดิบในประเทศ บริษัทฯ จะสั่งซือ
้ จาก
ผูผลิตและผูนําเขาสินคาโดยตรง
สวนวัตถุดิบทีส
่ ั่งซื้อจากตางประเทศนั้น ทางบริษัทฯ จะ
พิจารณาจากในประเทศกอนวามีวัตถุดิบหรือไม บริษัทฯ จัดหาแหลงวัตถุดบ
ิ จากทั่วโลก โดย
ผานตัวแทนจําหนายในประเทศไทย หรือติดตอโดยตรงกับผูผลิต หรือผานบริษัทฯ ที่ไดทํา
สัญญาชวยเหลือดานเทคนิคและมีเครือขายทั่วโลก
ปจจุบันตลาดวัตถุดิบมีผูจําหนาย
หลากหลายและมีการแขงขันสูง จึงทําใหผลกระทบจากการสูญเสียแหลงซือ
้ วัตถุดิบตอบริษัท
ฯ มีต่ํามาก เนื่องจากสามารถหาวัตถุดิบทดแทนไดโดยงาย ผูผลิตวัตถุดิบตางมีการพัฒนา
คุณภาพของสินคาอยางตอเนื่อง ทําใหมีแหลงวัตถุดิบเพิ่มมากขึ้น
บริษัทฯ ไมมีการใชวัตถุดบ
ิ ชนิดใด จากผูจ
 ัดจําหนายที่มีสัดสวนเกินกวารอยละ 30 ของ
รายไดรวมในระยะ 3 ปที่ผานมา
การคัดเลือกและสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑคํานึงถึง
คุณภาพและราคาที่เหมาะสม ป 2556 มีจํานวนผูจําหนายวัตถุดิบมากกวา 500 ราย
โดย
มีสัดสวนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศ เทากับ 70 : 30
กระบวนการผลิต บริษัทฯ ไดรับความชวยเหลือทางดานเทคนิคจาก บริษัทผูมีความ
เชี่ยวชาญดานเทคนิคจากประเทศสหรัฐอเมริกา และไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเห็นไดจาก
นโยบายสิ่งแวดลอม ที่มุงเนนการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด
ปลูกจิตสํานึกใหพนักงานทุกคนตระหนักและปองกันปญหาที่สงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม
สงเสริมใหเกิดการใชทรัพยากรในกระบวนการผลิตอยางประหยัด
และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
4. งานที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี -
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บริษัท ทอปเทร็นด แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
1. ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทฯ เปนผูผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกที่ใชกับเครือ
่ งสําอาง ยา เชน หลอด , ขวด ,
กระปุก ตลับแปง ,แทงลิปสติก, รวมถึงมีการจัดหาบรรจุภัณฑที่บริษัทฯ ไมไดเปนผูผลิต อาทิ
ฝาปม เพื่อตอบรับความตองการของลูกคาอยางครบวงจร
2. การตลาดและภาวการณแขงขัน
(ก)
นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการที่สําคัญ
• กลยุทธการแขงขัน
บริษัทฯ ยังคงมุงเนนในการรักษาคุณภาพสินคาใหไดมาตรฐานตรงตามความตองการ
ของลูกคาเพื่อ สรางความเชื่อมั่นและพึงพอใจสูงสุดในสินคาของบริษัท และสินคาสวนใหญจะ
ผลิตขึ้นตามการสั่งซื้อของลูกคาแตละรายซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกตาง
จึงตองมีการวาง
แผนการผลิตและระบบการจัดสงทีด
่ ีเพื่อใหสามารถจัดสงสินคาไดครบถวนและไดคุณภาพ
ตามที่ลูกคาตองการทันเวลานัดหมาย อีกทั้งบริษัทยังใหความสําคัญและควบคุมขั้นตอนการ
ผลิตทุกขั้นตอนอยางใกลชิดและมุงเนนการพัฒนาบุคลาการใหมีศักยภาพ
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต ลดอัตราการสูญเสียระหวางผลิต ซึ่งสงผลใหสามารถลดตนทุนการ
ผลิต รวมทั้งไดสินคาทีม
่ ีคุณภาพสูงขึ้น
ยิ่งไปกวานั้น
บริษัทฯยังมุงเนนเรื่องการรักษา
สัมพันธภาพที่ดีกับลูกคาและการใหบริการทางดานเทคนิคเพื่อใหลก
ู คา และลูกคาปลายทาง
ของลูกคา มีความเขาใจผลิตภัณฑ
• ลักษณะลูกคา
บริษัทฯ มีลูกคาทั้งในและตางประเทศ โดยสวนใหญลูกคาหลักเปนลูกคาในประเทศ
ที่มีการทําการคาขายกันมาเปนเวลานานและเปนลูกคาที่มีความมั่นคง, เปนผูนําในตลาดและมี
สัมพันธเชิง “เปนคูคาทางธุรกิจ” กับบริษัทฯ มาเปนเวลานาน
กลุมลูกคาตางประเทศโดยสวนใหญจะขยายไปยังประเทศในกลุม

AFTA
เชน
มาเลเซีย
สิงคโปร
จนเปนที่รูจักเปนอยางดีในดานความเปนผูนําดานผลิตบรรจุภัณฑโดย
เฉพาะงานหลอด ตลาดนี้มีการขยายตัวขึ้นทุกป และบริษัทมีแผนจะขยายตลาดไปภูมิภาคอื่น
ๆ เชน ออสเตรเลีย และประเทศในโซนยุโรป
• กลุมลูกคาเปาหมาย
ลูกคาหลักยังคงเปนลูกคากลุมเครื่องสําอาง ซึ่งเปาหมายบริษัทมุงจะขยายไปสูธุรกิจ
กลุมอื่น ๆ เชนกลุมเวชสําอาง, อาหารและยา, ผลิตภัณฑเสนผม และอื่น ๆ เพื่อขยายตลาดให
เจริญเติบโตอยางมั่นคง
• การจําหนายและชองทางการจําหนาย
บริษัทมีการจัดจําหนายผานผูผลิต เชนเครื่องสําอาง และผลิตภัณฑบํารุงผม ซึ่งผาน
ไปยังผูบริโภคในชองทางตางๆ เชนขายตรง,ขายผานเคานเตอร และขายใน Super Market,
ใน discount store และจะขยายไปสูธุรกิจจัดหาสินคาตามความตองการของลูกคา
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(ข) สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
ในอุตสาหกรรมตองแขงขันกันสูงทั้งในดานคุณภาพของสินคา
ราคาจําหนายและ
รูปแบบของผลิตภัณฑเปนหลัก การสงมอบที่ครบถวน การติดตอประสานงานและการบริการที่
ถูกตองรวดเร็ว ผูนําตลาดหลักๆในธุรกิจประเภทนีม
้ ีประมาณ 7 ราย เมื่อเทียบกับผูนําตลาด
บริษัท ฯ จัดอยูในระดับกลางที่มีฐานะการเงินที่มั่นคง ผลประกอบการทีด
่ ี มีทีมบริหารการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพสูง มีความพรอมในการแขงขัน
(ค) แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต
การขยายตัวในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกภายในประเทศยังคงมีเพิ่มขึ้น
การแขงขันทางดานราคาและความรวดเร็วยังเปนความตองการของตลาด บริษัทฯ มุงเนนการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร
เพื่อสรางความพึงพอใจ
และ
ความสัมพันธกับลูกคาในการขยายตลาดในประเทศและตางประเทศ
3. การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัท ฯ จะเปนผูจัดหาผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของลูกคา โดยลูกคาจะเปน
ผูกําหนดคุณภาพใหกับบริษัทฯ ในราคาที่แขงขันไดในตลาด รวมทั้งบริษัทฯ ยังทําการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม ๆ ที่มีมูลคาเพิ่มในการตอบสนองความตองการของลูกคาทั้งในและตางประเทศ
และการบริก าร บริษัทฯตระหนักดีในเรื่องนี้ จึ งไดมุงเนนใหการบริการลูกคา ทั้งกอนการขาย
และหลังการขาย เพื่อให มั่นใจไดวาสิ นคาที่บริษัทฯ สงมอบมีคุณภาพตรงตามความตองการ
ของลูกคา
4. งานที่ยังไมไดสงมอบ
-ไมมี -

บริษัท ไวลดไลฟส (ประเทศไทย) จํากัด
1. ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทฯ เปนผูจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค
2. การตลาดและภาวะการแขงขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการที่สําคัญ
• กลยุทธการแขงขัน
บริษัทฯ เปนผูบุกเบิกผลิตภัณฑเพื่อการทองเที่ยว และกิจกรรมกลางแจง โดยเนน
กลยุทธการแขงขันไปที่ การสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑ และสงเสริมการขายโดยมุง
ไปยังกลุม ลูกคาในตลาดแหลงทองเที่ยวเปนหลัก รวมทั้งใชกลยุทธการตั้งราคาสินคาใหสูง
กวาคูแขงขัน เพื่อเนนถึงคุณภาพที่มีประสิทธิภาพสูงกวา นอกจากนี้ยังคงรักษาฐานลูกคาเดิมที่
มีอยูเพื่อเนนการบริหารลูกคาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนําเครื่องมือทางการตลาดตาง ๆ
มาชวย อาทิเชน การลด แลก แจก แถม การสะสมยอดขาย เปนตน รวมถึงการสรางแบรนดให
มากยิ่งขึ้น โดยมีการตบแตงรานคาเปาหมายดวยอุปกรณสงเสริมการขายตาง ๆ เชน ปาย
โฆษณา ชั้นโชว เปนตน เพื่อสรางความจดจําในตราสินคาใหมากยิ่งขึ้น
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ลักษณะลูกคา
ลูกคาของบริษัทฯ เปนลูกคาภายในประเทศทั้งคนไทยและนักทองเที่ยวตางประเทศที่
เขามาเที่ยวในประเทศไทย ปจจุบันไดมก
ี ารจําหนายในประเทศกัมพูชาแลว และมีเปาหมายที่
จะสงออกไปยังตางประเทศในแถบอินโดจีน

•

กลุมลูกคาเปาหมาย
กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติ
กิจกรรมกลางแจง

•

และนัก

การจําหนายและชองทางการจําหนาย
บริษัทฯ
มุงเนนชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑที่จะอํานวยความสะดวกใหกับ
นักทองเที่ยวและนักกิจกรรมกลางแจงผานชองทาง Modern Trade, Super Market,
Minimart, Drug Store ศูนยกีฬาและรานขายอุปกรณ กิจกรรมกลางแจง แตจะเนนชอง
ทางการจัดจําหนายไปที่ Drug Store เปนหลัก

•

(ข)

สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
ตลาดผลิตภัณฑกันแดด และกันยุง มีภาวะการแขงขันสูง โดยมีเจาตลาดที่เปนเบอร
หนึ่งของตลาดที่ครองตลาดอยู ประกอบกับมีจํานวนคูแขงขันรายใหม ๆ และรายเดิมทั้งบริษัท
จากตางประเทศและในประเทศเอง
ไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีประสิทธิภาพและตรงตาม
ความตองการของผูบริโภคมากขึ้น
ประกอบกับผลิตภัณฑกลุมนีต
้ องอาศัยการทองเที่ยวเปน
หลัก จึงทําใหเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลกระทบตอการแขงขันภายในอุตสาหกรรมนี้โดยตรง ดังนั้น
แตละบริษัทจึงมุงทํากิจกรรมทางการตลาดอยางดุเดือดในชวง
Hi
season
(ตุลาคมพฤษภาคม) เปนหลัก เพื่อหวังดึงยอดขายใหมากที่สุด ถึงแมในชวงป 2556 จะมีปจจัยหลาย
ดานสงผลกระทบตอธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศ ไมวาจะเปนการเมือง เศรษฐกิจ จึงทําให
ชวง Hi season มาชากวากําหนด แตอยางไรก็ตามการแขงขันก็ยังดุเดือดเชนเดิม
(ค)

แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต
ผลิตภัณฑ Personal – Care สําหรับการเดินทางทองเที่ยวและกิจกรรมกลางแจง
ยังคงมีแนวโนมเติบโตไปตามสภาวะการเติบโตทางอุตสาหกรรมการทองเทีย
่ ว
ที่ไดรับการ
สงเสริมอยางมากในประเทศไทย
ประกอบกับพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑของผูบริโภค
ภายในประเทศมีแนวโนมที่จะใชผลิตภัณฑกลุมนี้มากขึ้น
ซึ่งจะสงผลตอการแขงขันที่รุนแรง
มากขึ้น โดยเฉพาะในชวงหนารอนของประเทศไทย คือมาจากชวงเดือนเมษายน - พฤษภาคม
เปนหลักประมาณ 25% ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวจะมีการเติบโตสูงสุดดวย 55% เมื่อเทียบกับ
การขายโดยเฉลี่ยทั้งป
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3. การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทฯ มีสํานักงานตั้งอยูที่ 115 ถนนนราธิวาสราชนครินทร(ซอย 10) แขวงทุงวัด
ดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 และสํานักงานสาขา ตั้งอยูที่ 600/4 หมู 11 ถนนสุขาภิบาล
8 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โดยไดมอบหมาย/วาจางใหบริษัท
ในเครือที่ไดรับการคัดเลือกจํานวน 2 รายเปนผูดําเนินการผลิต
ทําการจัดหาวัตถุดิบและ
พัฒนาสินคาตามความตองการของผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมายและสอดคลองกับทิศทาง
การตลาด รวมทั้ง บริษัทเหลานี้เปนผูผลิตที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001 และ
GMP ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบในเรื่องการจัดหาผลิตภัณฑและคุณภาพทางสินคา
4. งานที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี -

บริษัท อี เอฟ จํากัด
1. ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทฯ เปนผูจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค และของใชสิ้นเปลืองในกระบวนการผลิต
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม และเปนเจาของตรายี่หอสินคา ไดแก EXFAC และเปนตัวแทน
จําหนายเคมีภัณฑทําความสะอาด BIO EX และยังมีสินคาซื้อมาขายไป กลุม PERSONAL
CARE และกลุมสินคาสิ้นเปลืองสําหรับสํานักงานและโรงงานอุตสาหกรรมจากบริษัท TRADER
อื่น ๆ
2. การตลาดและภาวะการแขงขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการที่สําคัญ
• กลยุทธการแขงขัน
บริษัทเปนผูจําหนายสินคาที่ใชในชีวิตประจําวัน ทั้งกลุมสินคา PERSONAL CARE และ
เคมีภัณฑ ทําความสะอาด รวมถึงอุปกรณ และ ของใชในการผลิตสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ใหแกลูกคาทั้งกลุม WHOLESALER บริษัท CLEANING และ END USER กลุมโรงงาน
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ เนนกลยุทธการแขงขันดานคุณภาพและราคา บริการและจัดสง
ที่รวดเร็วอยางเปนระบบ เขาใจความตองการของลูกคาเพื่อลดการจัดเก็บ นอกจากนี้ยังมีการ
จัดสินคาใหทดลองใชกอนการตัดสินใจซือ
้ กระบวนการผลิตที่คํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม
• ลักษณะลูกคา
โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ และตัวแทนขายเปนหลัก
• กลุมลูกคาเปาหมาย
กลุมโรงงานอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก โรงพยาบาล สถานศึกษา ธุรกิจบริการ และ
Trader
• การจําหนายและชองทางการจําหนาย
จัดจําหนายโดยตรงในกลุม
 อุตสาหกรรม
และสถานบริการ
ดวยพนักงานขายที่มี
ประสิทธิภาพ และผานตัวแทนขายในบางพื้นที่ที่หางไกล เพื่อขยายเขตการขายใหมากขึ้น
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(ข)

สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
มีการแขงขันสูงกับผูผลิตรายใหญและรายยอยในประเทศ
ความสามารถในการขยายตลาดไดอีก จากจุดเดนดานคุณภาพและบริการ

แตบริษัทยังมีขีด

(ค)

แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต
แนวโนมอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันยังคงมีความสูงในดานราคา บริษัทฯ เนน
ในเรื่องคุณภาพที่ดีประกอบกับการใหบริการแกลก
ู คาอยางใกลชิด
เพื่อรักษาตลาดเดิมและ
ขยายตลาดใหม

3. การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทฯ ไดมอบหมาย/วาจางใหบริษัทฯ ซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตในระดับ
สากล
ทั้งในเครือและนอกเครือเปนผูพัฒนาและผลิตสินคาใหตรงกับความตองการของ
ผูบริโภคในกลุมเปาหมาย
บริษัทฯ จึงมีขีดความสามารถในการจัดหาใหตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดอยางเพียงพอตอการขยายตัวของตลาดในอนาคต
4. งานที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี -

บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล - ยูเค จํากัด
1. ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
กิจกรรมหลักของบริษัทฯ คือ ใหบริการทางดานการตลาดและจัดจําหนายวัตถุดิบและ
บรรจุภัณฑที่เกี่ยวของกับกลุมอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสําอาง และผลิตภัณฑดูแลความงาม
2. การตลาดและภาวะการแขงขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการที่สําคัญ
• กลยุทธการแขงขัน
กลุมลูกคาสวนใหญเปนอุตสาหกรรมผลิตเครือ
่ งสําอางและผลิตภัณฑดูแลความงาม
ซึ่งบริษัทฯ
มุงเนนการจัดจําหนายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑที่มีความหลากหลายเปนสิ่งสําคัญ
โดยคํานึงถึง คุณภาพ ราคา ความรวดเร็วในการตอบสนองใหทันตอความตองการของลูกคา
นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังใหบริการในการทําตลาดแกลก
ู คาที่ตอ
 งการขยายฐานผูบริโภคยัง
ประเทศอังกฤษดวย
• ลักษณะลูกคา
ปจจุบัน บริษัทฯ มีลูกคาในตางประเทศ ซึ่งสวนใหญเปนกลุมอุตสาหกรรมผลิต
เครื่องสําอางและผลิตภัณฑดูแลความงาม ลูกคาหลักของบริษัทฯ เปนบริษัทแมและบริษัทใน
เครือของบริษัทแม ซึ่งเปนบริษัทที่มีชื่อเสียงขามชาติหรือเปนผูนําดานการผลิตเครือ
่ งสําอาง
ของประเทศไทย
• กลุมลูกคาเปาหมาย
ลูกคาหลักยังคงเปนลูกคากลุมอุตสาหกรรมผลิตเครื่องสําอางและผลิตภัณฑดูแลความ
งาม ซึ่งเปาหมายบริษัทมุงจะขยายไปสูธุรกิจกลุม
 อื่น ๆ เชน กลุมเวชสําอาง, อาหารและยา,
และอื่นๆ เพื่อขยายตลาดใหเจริญเติบโตมากขึ้น
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การจําหนายและชองทางการจําหนาย
บริษัทฯ เสนอการใหบริการโดยตรงตอผูบริหารระดับสูงของกลุมลูกคาเปาหมาย โดย
เนนคุณภาพและราคาของสินคา และความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการ

•

(ข)

สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
การแขงขันในอุตสาหกรรมยังคงเนนเรื่องคุณภาพสินคา การสงมอบ ราคา การใหบริการ
ทั้งนี้
ประเทศอังกฤษยังคงเปนแหลงตลาดที่สําคัญสําหรับผลิตภัณฑดูแลความงามและ
สุขภาพ ดังนั้น ความพึงพอใจของผูบริโภคจะเปนตัวกําหนดรูปแบบและการออกแบบ ซึ่ง
บริษัทฯ
ไดมีการติดตามแนวโนมของตลาดอยางใกลชิด
เพื่อจัดหาและตอบสนองความ
ตองการไดอยางแทจริง
(ค) แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต
การแขงขันยังคงเนนเรื่องคุณภาพสินคา ราคา และการสงมอบ ทั้งนี้ ประเทศอังกฤษ
เปนแหลงตลาดที่สําคัญสําหรับผลิตภัณฑเครื่องสําอางและผลิตภัณฑดูแลความงาม
ดังนั้น
ความพึงพอใจของผูบริโภคจะเปนตัวกําหนดรูปแบบและการออกแบบ
ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการ
ติดตามแนวโนมของตลาดอยางใกลชด
ิ เพื่อสามารถใหทันตอความตอบสนองความตองการได
อยางแทจริง

3. การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
ดวยขอบเขตที่กวางของผูผลิตที่หลากหลายและมากมายในประเทศอังกฤษ และประเทศ
ใกลเคียง
ทําใหบริษัทฯ สามารถคัดสรรวัตถุดิบและบรรจุภัณฑที่มค
ี ณ
ุ ภาพสูงเพื่อลูกคา
สามารถนําไปใชในการผลิตสินคาทีจ
่ ะจําหนายไดในตลาดทั่วโลก
4. งานที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี -

บริษัท กวางโจว เอส แอนด เจ คอสเมติกส จํากัด
1. ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
กิจกรรมหลักของบริษัทฯ คือ ใหบริการทางดานการตลาดและจัดจําหนายวัตถุดิบและ
บรรจุภัณฑที่เกี่ยวของกับกลุมอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสําอาง และผลิตภัณฑดูแลความงาม
2. การตลาดและภาวะการแขงขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการที่สําคัญ
• กลยุทธการแขงขัน
กลุมลูกคาสวนใหญเปนอุตสาหกรรมผลิตเครือ
่ งสําอางและผลิตภัณฑดูแลความงาม
ซึ่งบริษัทฯ
มุงเนนการจัดจําหนายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑที่มีความหลากหลายเปนสิ่งสําคัญ
โดยคํานึงถึง คุณภาพ ราคา ความรวดเร็วในการตอบสนองใหทันตอความตองการของลูกคา
นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังใหบริการในการทําตลาดแกลก
ู คาที่ตอ
 งการขยายฐานผูบริโภคยัง
ประเทศจีนดวย
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ลักษณะลูกคา
ปจจุบัน บริษัทฯ มีลูกคาในตางประเทศ ซึ่งสวนใหญเปนกลุมอุตสาหกรรมผลิต
เครื่องสําอางและผลิตภัณฑดูแลความงาม ลูกคาหลักของบริษัทฯ เปนบริษัทแมและบริษัทใน
เครือของบริษัทแม ซึ่งเปนบริษัทที่มีชื่อเสียงขามชาติหรือเปนผูนําดานการผลิตเครือ
่ งสําอาง
ของประเทศไทย
• กลุมลูกคาเปาหมาย
ลูกคาหลักยังคงเปนลูกคากลุมอุตสาหกรรมผลิตเครื่องสําอางและผลิตภัณฑดูแลความ
งาม ซึ่งเปาหมายบริษัทมุงจะขยายไปสูธุรกิจกลุม
 อื่น ๆ เชน กลุมเวชสําอาง, อาหารและยา,
และอื่นๆ เพื่อขยายตลาดใหเจริญเติบโตมากขึ้น
• การจําหนายและชองทางการจําหนาย
บริษัทฯ เสนอการใหบริการโดยตรงตอผูบริหารระดับสูงของกลุมลูกคาเปาหมาย โดย
เนนคุณภาพและราคาของสินคา และความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการ
(ข) สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
การแขงขันในอุตสาหกรรมยังคงเนนเรื่องคุณภาพสินคา การสงมอบ ราคา การใหบริการ
ทั้งนี้
ประเทศจีนยังคงเปนแหลงตลาดที่สําคัญสําหรับผลิตภัณฑดูแลความงามและสุขภาพ
ดังนั้น ความพึงพอใจของผูบริโภคจะเปนตัวกําหนดรูปแบบและการออกแบบ ซึ่งบริษัทฯ ไดมี
การติดตามแนวโนมของตลาดอยางใกลชด
ิ
เพื่อจัดหาและตอบสนองความตองการไดอยาง
แทจริง
(ค) แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต
การแขงขันยังคงเนนเรื่องคุณภาพสินคา ราคา และการสงมอบ ทั้งนี้ ประเทศจีนเปน
แหลงตลาดที่สําคัญสําหรับผลิตภัณฑเครื่องสําอางและผลิตภัณฑดูแลความงาม ดังนั้น ความ
พึงพอใจของผูบริโภคจะเปนตัวกําหนดรูปแบบและการออกแบบ ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการติดตาม
แนวโนมของตลาดอยางใกลชด
ิ
เพื่อสามารถใหทันตอความตอบสนองความตองการไดอยาง
แทจริง

•

3. การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
ดวยขอบเขตที่กวางของผูผลิตที่หลากหลายและมากมายในประเทศจีน
และประเทศ
ใกลเคียง
ทําใหบริษัทฯ สามารถคัดสรรวัตถุดิบและบรรจุภัณฑที่มค
ี ณ
ุ ภาพสูงเพื่อลูกคา
สามารถนําไปใชในการผลิตสินคาทีจ
่ ะจําหนายไดในตลาดทั่วโลก
4. งานที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี -
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บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล – เอชเค จํากัด
1. ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
กิจกรรมหลักของบริษัทฯ คือ ใหบริการทางดานการตลาดและจัดจําหนายวัตถุดิบและ
บรรจุภัณฑที่เกี่ยวของกับกลุมอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสําอาง และผลิตภัณฑดูแลความงาม
2. การตลาดและภาวการณแขงขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการที่สําคัญ
• กลยุทธการแขงขัน
กลุมลูกคาสวนใหญเปนอุตสาหกรรมผลิตเครือ
่ งสําอางและผลิตภัณฑดูแลความงาม ซึ่ง
บริษัทฯ มุงเนนการจัดจําหนายวัตถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑที่มีความหลากหลายเปนสิ่งสําคัญ โดย
คํานึงถึง คุณภาพ ราคา ความรวดเร็วในการตอบสนองใหทันตอความตองการของลูกคา
นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังใหบริการในการทําตลาดแกลก
ู คาที่ตอ
 งการขยายฐานผูบริโภคยัง
ประเทศจีนดวย
• ลักษณะลูกคา
ปจจุบัน
บริษัทฯ
มีลูกคาในตางประเทศ
ซึ่งสวนใหญเปนกลุมอุตสาหกรรมผลิต
เครื่องสําอางและผลิตภัณฑดูแลความงาม ลูกคาหลักของบริษัทฯ เปนบริษัทแมและบริษัทใน
เครือของบริษัทแม ซึ่งเปนบริษัทที่มีชื่อเสียงขามชาติหรือเปนผูนําดานการผลิตเครือ
่ งสําอาง
ของประเทศไทย
• กลุมลูกคาเปาหมาย
ลูกคาหลักยังคงเปนลูกคากลุมอุตสาหกรรมผลิตเครื่องสําอางและผลิตภัณฑดูแลความ
งาม ซึ่งเปาหมายบริษัทมุงจะขยายไปสูธุรกิจกลุมอืน
่ ๆ เชน กลุมเวชสําอาง, อาหารและยา,
และอื่นๆ เพื่อขยายตลาดใหเจริญเติบโตมากขึ้น
• การจําหนายและชองทางการจําหนาย
บริษัทฯ เสนอการใหบริการโดยตรงตอผูบริหารระดับสูงของกลุมลูกคาเปาหมาย โดยเนน
คุณภาพและราคาของสินคา และความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการ
(ข)

สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
การแขงขันในอุตสาหกรรมยังคงเนนเรื่องคุณภาพสินคา การสงมอบ ราคา การใหบริการ
ทั้งนี้ ฮองกงยังคงเปนแหลงตลาดทีส
่ ําคัญสําหรับผลิตภัณฑดูแลความงามและสุขภาพ ดังนั้น
ความพึงพอใจของผูบริโภคจะเปนตัวกําหนดรูปแบบและการออกแบบ
ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการ
ติดตามแนวโนมของตลาดอยางใกลชด
ิ เพื่อจัดหาและตอบสนองความตองการไดอยางแทจริง
(ค) แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต
การแขงขันยังคงเนนเรื่องคุณภาพสินคา ราคา และการสงมอบ ทั้งนี้ ฮองกงเปนแหลง
ตลาดที่สําคัญสําหรับผลิตภัณฑเครื่องสําอางและผลิตภัณฑดูแลความงาม
ดังนั้น ความพึง
พอใจของผูบริโภคจะเปนตัวกําหนดรูปแบบและการออกแบบ
ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการติดตาม
แนวโนมของตลาดอยางใกลชด
ิ
เพื่อสามารถใหทันตอความตอบสนองความตองการไดอยาง
แทจริง
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3. การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
ดวยขอบเขตที่กวางของผูผลิตที่หลากหลายและมากมายในฮอง และประเทศใกลเคียง
ทําใหบริษัทฯ สามารถคัดสรรวัตถุดิบและบรรจุภัณฑที่มีคุณภาพสูงเพื่อลูกคาสามารถนําไปใช
ในการผลิตสินคาที่จะจําหนายไดในตลาดทั่วโลก
4. งานที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอรยี่ กรุป จํากัด
1. ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทฯ
เปนผูใหบริการเกี่ยวกับผลิต
และบํารุงรักษาโรงไฟฟาในโครงการผูผลิต
กระแสไฟฟาเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ รวมทั้งงาน
ฟนฟูโรงไฟฟาที่เสียหายจากน้ําทวมและใหบริการเชาเครื่องจักรผลิตกระแสไฟฟา
2. การตลาดและภาวะการแขงขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการที่สําคัญ
• กลยุทธการแขงขัน
ผูบริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการ
โดยบริษัท ฯ ประกอบการภายใตการรับรอง
คุณภาพ ISO 9001:2000 จาก BSI Certification Services (Thailand) Ltd. ขอกําหนด
ของผูรับรอง และไดรับการตรวจรับรองคุณภาพดานสิ่งแวดลอม ISO 14001:2004 จาก BSI
Certification Services (Thailand) Ltd.เชนเดียวกัน
• ลักษณะลูกคา
ลูกคาของบริษัทฯ ในสวนการผลิตและบํารุงรักษา ไดแก เจาของ ผูลงทุนและไดรับ
การสงเสริมใหเปนผูผลิตกระแสไฟฟาเอกชน สวนใหญเปนบริษัทในประเทศไทยที่มีการรวม
ทุนกับตางชาติ
ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและมีสัญญาผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา
ใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และผูใ ชไฟฟาและผลิตภัณฑตอ
 เนื่องโดยตรง ใน
บริเวณใกลเคียงกับโรงไฟฟา
• กลุมลูกคาเปาหมาย
บริษัทฯ แสวงหาลูกคาจากกลุมผูผลิตไฟฟาภาคเอกชน โครงการอสังหาริมทรัพยที่มี
ชื่อเสียงไดรับความเชื่อถือจากตลาดทีก
่ ําลังเติบโตอยางรวดเร็ว
และโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทตาง ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับพลังงานซึ่งมีวิสัยทัศนที่จะขยายความสามารถในการ
ผลิตของตนใหทันตอความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
• การจําหนายและชองทางการจําหนาย
บริษัทฯ
เสนอการใหบริการโดยตรงตอผูบริหารระดับสูงของหนวยงานที่เปนลูกคา
เปาหมาย และบริษัทฯ ยังมุงรักษาคุณภาพและผลงานของการบริการใหแกลูกคาในปจจุบัน
อยางตอเนื่องตลอดไป พรอมกับพยายามขยายฐานลูกคาไปยังโครงการทีก
่ ําลังกอสราง และ
โครงการที่กําลังไดรับการสงเสริมใหมเชนการผลิตไฟฟาจากผลิตภัณฑการเกษตร พรอมทั้ง
มุงขยายกิจการไปสูการจําหนายวัสดุที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงงาน และอุตสาหกรรมบริการที่
กําลังเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว
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(ข)

สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
สภาพการแขงขันในตลาดของผูใหบริการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟาอยูใน
ภาวะการแขงขันสูงมีผูประกอบการจากทั้งในประเทศและผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศเขามาสู
ธุรกิจนี้ แตเนื่องจากภาวะกําลังผลิตไฟฟาสํารองอยูในภาวะทรงตัว และภาวะความตองการใช
ไฟฟามีแนวโนมสูงขึ้นตามสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ บริษัทฯ จึงเชื่อวาจะเปนโอกาสให
สามารถขยายงานเพื่อเพิ่มจํานวนลูกคาได
(ค)

แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต
การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นมีผลตอความมั่นใจของผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภค
และผูใหบริการทั้งหลายใหมีการลงทุนหรือเพิ่มกําลังการผลิต
มีผลใหตอ
 งใชไฟฟาเพิ่มขึ้น
เปนสัดสวนกัน ทําใหการผลิตกระแสไฟฟาทั้งภาครัฐบาลและเอกชนขยายตัวเพิ่มขึ้น เปน
โอกาสของบริษัทฯ ทีจ
่ ะเรงดําเนินการสรางผลงานใหแกลูกคาในปจจุบัน ใหเปนที่ประจักษ
โดยทั่วไปซึ่งสามารถนําไปใชอางอิงในการพยายามเพิ่มจํานวนลูกคาใหมากขึ้นในอนาคต
3. การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทฯ มุงรักษาคุณภาพและผลงานของการจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ โดยมีการ
ประเมินผลงานของผูจําหนายสินคา หรือผูใหบริการตอบริษัทฯ และแสวงหาผูจําหนายสินคา
หรือผูใหบริการที่มีคุณภาพใหม ๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
4. งานที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี บริษัท ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) จํากัด
1. ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทฯเปนผูผลิตผลิตภัณฑยอมสีผม
กระจายสินคาประเภทผลิตภัณฑดูแลเสนผม

ผลิตภัณฑดัดเสนผม

และเปนผูดําเนินการ

2. การตลาดและภาวะการแขงขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการที่สําคัญ
• กลยุทธการแขงขัน
บริษัทฯมีการพัฒนาการผลิตสินคาโดยการนําเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพเขามาใชใน
บริษัทฯ
ทําใหมีความสามารถในการผลิตสินคาที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมมากขึ้น
นอกจากนี้บริษัทฯยังไดรบ
ั การรับรองมาตรฐานการผลิตสินคาทีด
่ ี (GMP) อยางตอเนื่องจาก
องคการอาหารและยา (อ.ย.)
• ลักษณะลูกคา
บริษัทไดแบงลูกคาเปน 2 กลุม ไดแก
1. กลุมลูกคาภายในประเทศ
ผลิตภัณฑสําหรับสินคากลุมนี้ เปนสินคาสําหรับลูกคากลุมวัยทํางานและลูกคาที่ใช
บริการตามสถานเสริมความงาม
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2. กลุมลูกคาตางประเทศ
บริษัทมีกลุมลูกคาในหลายประเทศไดแก จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เกาหลี
ไตหวัน สิงคโปร มาเลเซีย อินเดีย ฟลิปปนส เปนตน
กลุมลูกคาเปาหมาย
บริษัทฯไดมีการขยาย series สินคา เพื่อขายใหกับกลุมลูกคาใหมในแถบเอเชีย และมี
การปรับปรุงผลิตภัณฑใน brand เดิมเพื่อรักษาฐานลูกคาเกาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ
และ เพิ่มเติมประเภทสินคาใหลูกคาเกามีผลิตภัณฑที่หลากหลายขึ้น
•

การจําหนายและชองทางการจําหนาย
บริษัทฯยังคงใชชองทางการจัดจําหนายเดิม
คือ
ผานทางตัวแทนจําหนายทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
โดยสัดสวนของการจําหนายไปยังตางประเทศมีเปอรเซ็นตที่สูงขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดจําหนายภายในประเทศ ซึ่งมีสัดสวนเปน 90 : 10

•

(ข)

สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
จากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวน
บริษัทยังคงรักษายอดขายใหมีการปรับตัวที่ดี
อยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ตามการแขงขันทั้งภายในและตางประเทศที่มค
ี วามรุนแรง มีการทํา
การตลาดเพื่อใหไดสวนแบงการตลาดมากขึ้น เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ บริษัทฯได
มีการปรับตัวโดยมีการใชเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพในการผลิต
เพื่อใหผลิตภัณฑมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน และใหมีการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหตนทุนของสินคาอยูใ นระดับที่เหมาะสม
ที่จะสนับสนุนใหราคาสามารถแขงขันในตลาดได
(ค)

แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต
บริษัทฯ ยังคงใชการวางแผนทางดานสูตรของผลิตภัณฑ โดยจะมีการปรับสูตรที่มี
คุณภาพและใชวัตถุดิบที่ไมเฉพาะเจาะจงสําหรับแตละสูตรใหมากเกินความจําเปน
เพื่อให
บริษัทไมตองจัดซื้อวัตถุดบ
ิ ที่หลากหลาย แตเปนการสั่งซื้อวัตถุดิบนอยรายการโดยไดราคาที่
ต่ํา
เพื่อใหตนทุนการผลิตสามารถแขงขันไดในตลาด
ปริมาณการสั่งซื้อจากกลุมลูกคาที่
เพิ่มขึ้นในแถบเอเชีย สนับสนุนใหบริษัทสามารถบริหารจัดการการสั่งซื้อไดดียิ่งขึ้น
3. การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทไดมีการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีราคาที่เหมาะสม
ทั้งวัตถุดิบประเภท
เคมีภัณฑและบรรจุภัณฑ เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคา โดยบริษัทฯมีการจัดซือ
้ จัดหา
จากผูผลิตทั้งในประเทศและตางประเทศ มีการคัดสรรเปรียบเทียบคุณภาพและราคากอนทีจ
่ ะ
สรุปการสั่งซื้อ นอกจากนี้ยังมีการเลือกใชวัตถุดิบที่ไมเปนอันตรายตอผูบริโภค และตรวจสอบ
ผูผลิตเกี่ยวกับมาตรฐานในการวาจางแรงงาน ซึ่งเปนการพิจารณาถึงความรับผิดชอบตอสังคม
โดยบริษัทจะจัดซือ
้ จัดหาจากผูขายที่มีการวาจางแรงงานที่ถูกตองมีการปฏิบัติตอพนักงาน
อยางเหมาะสม
จากการจัดหาวัตถุดิบที่มค
ี ุณภาพ จะทําใหผลิตภัณฑที่ไดของบริษัทเปนทีย
่ อมรับและ
เชื่อถือของผูบริโภค และบริษัทมีการพัฒนาการจัดการดาน Logistic เพื่อใหการบริหารการ
ผลิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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บริษัทฯมีการกําหนดขั้นตอนวิธีการกําจัดของเสีย และกากอุตสาหกรรมอยางเหมาะสม
โดยการวาจางบริษัทที่รับกําจัดกากอุตสาหกรรม ซึ่งไดการรับรองจากภาครัฐ เพื่อไมใหเกิด
ผลเสียตอสิ่งแวดลอม นอกจากนี้บริษัทไดใชบริการของบอบําบัดน้ําเสียของโครงการฯ ในการ
กําจัดน้ําเสียของบริษัทฯ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความตระหนักตอสิ่งแวดลอม และการปฏิบัติตาม
ระเบียบขอบังคับของกระทรวงอุตสาหกรรม วาดวยเรื่องการกําจัดกากอุตสาหกรรม
4. งานที่ยังไมไดสงมอบ
-ไมมี –

บริษัท โอสถ อินเตอร แลบบอราทอรีส จํากัด
1.

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทเปนผูผลิตและจัดจําหนายเวชภัณฑเพื่อการรักษาโรค
อาหาร

รวมทั้งผลิตภัณฑเสริม

2. การตลาดและภาวะการแขงขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการที่สําคัญ
• กลยุทธการแขงขัน
บริษัทเนนกลยุทธการแขงขันไปที่ การนําสงสินคาที่แตกตางจากคูแขงดวย การพัฒนา
สูตรการผลิต และขบวนการผลิต ที่เนนมูลคาเพิ่ม การสงเสริมการขาย จะตรงไปที่แพทย
เฉพาะทางและบุคคลากรทางการแพทยเปนหลัก เชน เภสัชกร พยาบาล ผูช
 วย ฯลฯ ใชกล
ยุทธสินคาราคายุติธรรมและการเขาถึง
ทั้งยังมีฐานลูกคาที่เปนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่
ผลิตบุคคลากรสาธารณสุขเปนสําคัญ
• ลักษณะลูกคา
บริษัทไดแบงลูกคาเปน 2 กลุม ไดแก
1. กลุมลูกคาภายในประเทศ
กลุมลูกคาของบริษัทเปน โรงพยาบาลรัฐ เอกชน คลินิก รานขายยา ทั่วประเทศ
2. กลุมลูกคาตางประเทศ
มีการสงออกสูประเทศพมา กัมพูชา และมีเปาหมายสูตลาดอาเซียน
• กลุมลูกคาเปาหมาย
กลุมลูกคาเปาหมาย บริษัทฯ ตองการขยายตลาดไปยังกลุมลูกเดิมทีม
่ ีอยู โดยพัฒนา
ผลิตภัณฑเดิมและคิดคนผลิตภัณฑใหมเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในกลุมลูกคา
ปจจุบัน รวมไปถึงการขยายตลาดสูตลาดอาเซียน
• การจําหนายและชองทางจําหนาย
บริษัทฯ มีทีมขายและการตลาดที่จด
ั จําหนายถึงลูกคาเปาหมายโดยตรง และเปนผู
นําสงขอมูลผลิตภัณฑ เอกสารมาตรฐาน การบริการหลังการขาย
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(ข)

สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
ดวยเหตุที่การเติบโตของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมทรงตัว และนโยบายสุขภาพดานยา
จากภาครัฐ
ที่เนนการใชยาสามัญในประเทศ จึงสงผลเชิงบวกกับ ผูผลิตเวชภัณฑเพื่อการ
รักษาโรคที่เปน ยาสามัญ ประกอบกับ การรวมตัวประชาคมอาเซียน ทําใหความตองการการ
ใชยา สามัญในประเทศ สูงขึ้น จึงนับวาเปนโอกาสเชิงบวกตออุตสาหกรรมเวชภัณฑเพื่อการ
รักษาโรค
(ค)

แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต
ดวยเหตุที่การเติบโตของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมทรงตัว และนโยบายสุขภาพดานยา
จากภาครัฐ
ที่เนนการใชยาสามัญในประเทศ จึงสงผลเชิงบวกกับ ผูผลิตเวชภัณฑเพื่อการ
รักษาโรคที่เปน ยาสามัญ ประกอบกับการรวมตัวประชาคมอาเซียน ทําใหความตองการการใช
ยาสามัญในประเทศ สูงขึ้น จึงนับวาเปนโอกาสเชิงบวกตออุตสาหกรรมเวชภัณฑเพื่อการรักษา
โรค
3. การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัท โอสถ อินเตอร แลบบอราทอรีส จํากัด มีสาํ นักงานตั้งอยูที่ 600/9 หมูที่ 11 ถนน
สุขาภิบาล 8 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 และสํานักงานสาขา ตั้งอยู
เลขที่ 85,87,89 ถนนมไหสวรรย แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
บริษัทไดรับการรองรับมาตรฐาน GMP จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาขั้นสูง 2 ปซอน
ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน มาตรฐานการบริการ ISO 9001 version 2008 รวมทั้งอยูในระหวางการ
รองรับมาตรฐานสิ่งแวดลอม ISO 14000 มาตรฐานหองปฏิบัติการ ISO 17025
4. งานที่ยังไมไดสงมอบ
-ไมมี –
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