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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 โครงสร้ างรายได้
(หน่วย : ล้ านบาท)
รายได้ ของกลุ่มบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

%การถือ
หุ้นของ
บริษัทฯ

พ.ศ. 2559
ล้ านบาท

พ.ศ. 2558

%

พ.ศ. 2557

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

รายได้ จากการผลิตและธุรกิจอื่น
ผลิตเครื่องสําอาง
บริ ษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล

ในประเทศ

เอนเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน)

ต่างประเทศ

-

รวมผลิตเครื่องสําอาง

1,973.0

32.70

2,117.3

36.33

2,431.5

39.30

2,534.6

42.01

2,285.5

39.22

2,193.8

35.46

4,507.6

74.71

4,402.8

75.55

4,625.3

74.76

821.7

13.62

810.7

13.91

950.1

15.36

105.0

1.74

96.2

1.65

116.2

1.88

926.7

15.36

906.9

15.56

1,066.3

17.24

13.9

0.23

13.2

0.23

14.6

0.24

-

-

-

-

-

-

22.8

0.38

24.8

0.43

26.1

0.42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

242.2

4.01

184.3

3.16

223.3

3.61

-

-

-

-

-

-

0.2

0.00

0.7

0.01

0.8

0.01

-

-

-

-

-

-

64.4

1.07

62.2

1.07

22.1

0.36

2.8

0.05

2.0

0.03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

346.3
5,780.6

5.74
95.8

287.2
5,596.9

4.93
96.04

286.9
5,978.5

4.64
96.63

ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
บจก.ท้ อปเทร็ นด์ แมนูแฟคเจอริ่ ง

ในประเทศ
ต่างประเทศ

50.00

รวมผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
ธุรกิจอื่น
บจก.ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย)

ในประเทศ
ต่างประเทศ

บจก.อีเอฟ

ในประเทศ
ต่างประเทศ

บจก.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล -

ในประเทศ

(ยู.เค.)

ต่างประเทศ

บจก.กว่างโจว เอส แอนด์ เจ คอสเม

ในประเทศ

ติกส์

ต่างประเทศ

บจก.โฟรดับเบิ ้ลยูดี วิชนั่ (เอช.เค.)

ในประเทศ
ต่างประเทศ

บจก.โฟร์ ดบั เบิ ้ลยูดี วิชนั่

ในประเทศ
ต่างประเทศ

บจก.เอสเอเอเอส

ในประเทศ
ต่างประเทศ

รวมธุรกิจอื่นๆ
รวมรายได้ จากการผลิตและธุรกิจอื่น

99.99
99.99
100.00
100.00
100.00
99.99
99.99
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(หน่วย : ล้ านบาท)
รายได้ ของกลุ่มบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ อื่น
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
รวมรายได้ ทงั ้ สิน้

%การถือ
หุ้นของ
บริษัทฯ

พ.ศ. 2559
ล้ านบาท

พ.ศ. 2558

%

ล้ านบาท

พ.ศ. 2557

%

ล้ านบาท

%

206.8

3.43

181.4

3.11

176.0

2.84

46.1

0.76

49.1

0.84

32.2

0.52

6,033.5

100.00

5,827.4 100.00

6,186.7 100.00

2.2 การประกอบธุรกิจของแต่ ละกลุ่มธุรกิจ
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
1. ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
ผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทฯ คือ เครื่ องสําอางทุกประเภท อาทิเช่น แป้ง ครี ม ลิป โดยบริ ษัทมุ่งเน้ น
การพัฒนาสินค้ าตามความต้ องการของลูกค้ า ด้ วยเครื่ องจักรและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและมี
มาตรฐาน นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับโลก ซึ่งจากใบรับรองมาตรฐาน
คุณภาพเหล่านี ้สร้ างความเชื่อมัน่ ในคุณภาพของสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ ามากยิ่งขึ ้น อาทิเช่น
 หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต “GMP” จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.)
กระทรวงสาธารณสุข
 ใบรับรองระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จาก TUV ASIA PACIFIC LIMITED –
Hong Kong
 ใบรั บ รองระบบบริ ห ารจัด การสิ่ ง แวดล้ อ ม ISO 14001 : 2004 จาก TUV ASIA PACIFIC
LIMITED – Hong Kong
 ใ บ รั บ ร อ ง คุ ณ ภ า พ ม า ต ร ฐ า น ISO17025 เ ค รื่ อ ง สํ า อ า ง ป ร ะ เ ภ ท โ ล ชั่ น จ า ก
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 ใบรับรองด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 : 2007 จาก TUV ASIA
PACIFIC LIMITED – Hong Kong
 ใบรับรอง CSR-DIW (Corporate Social Responsibility - Department of Industrial Work)
หรื อเทียบเท่า ISO 26000
 ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 22716 : 2007 จาก TUV ASIA PACIFIC LIMITED – Hong
Kong
 ใบรับรอง ESG 100 (Environmental Social Governance 100) จากสถาบันไทยพัฒน์
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2. การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่สาํ คัญ
- กลยุทธ์ การแข่ งขัน
ปั จ จุบัน ผู้บ ริ โ ภคทุก เพศทุก วัย นับ ตั้ง แต่ ก ลุ่ม วัย รุ่ น นัก ศึก ษา ไปจนถึ ง วัย ทํ า งาน หัน มาให้
ความสําคัญต่อเครื่ องสําอางเพิ่มมากขึ ้น จนกลายมาเป็ นส่วนสําคัญในชีวิตประจําวันและไม่เฉพาะแต่
กลุ่มสุภาพสตรี เท่านั้น แต่ยงั รวมถึงกลุ่มสุภาพบุรุษที่มีความต้ องการใช้ ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเพิ่มมาก
ขึ ้น รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่บํารุ งผิว ผลิตภัณฑ์ดแู ลเส้ นผม ผลิตภัณฑ์เพื่ออนามัยในช่องปาก หรื อผลิตภัณฑ์
ประทินผิว ซึ่งพบว่าตลาดผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวมี ความหลากหลายทั้งในเรื่ องของราคาและคุณ ภาพที่
สามารถตอบโจทย์ความต้ องการของผู้บริ โภคและเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ อย่างชัดเจนนําไปสู่ภาวการณ์
แข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ ้น
อี ก ทั้ง ผู้ บริ โ ภคหัน มาให้ความสนใจกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส กั ด จากธรรมชาติ ซึ่ ง ที่ เ ป็ นมิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้ อม และปลอดภัยเพิ่มมากขึ ้น ส่งผลให้ เกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเภทใหม่ ๆ ที่ใช้
สมุนไพรตามธรรมชาติเป็ นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางมีแนวโน้ มเติบโตอย่างรวดเร็ วมาก
ขึ ้น บริ ษัทฯ จึงเน้ นกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ดังนี ้
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้ นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และส่วนผสมหรื อสูตรที่สามารถตอบสนอง
ความต้ องการของผู้บริ โภคเป็ นหลัก โดยมี แผนกวิจัยและพัฒนาสินค้ าเพื่อทําหน้ าที่ค้นคว้ าและวิจัย
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ เพื่ อเสนอแก่ ลูกค้ า อี กทั้งมี การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของสินค้ าให้ มีความสวยงาม
ทันสมัย สะดวกต่อการใช้ งาน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพสินค้ าที่มีอยู่ให้ ดีขึ ้นอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้ าง
ความพึงพอใจในความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ บริ ษัทฯ ผลิตสินค้ าด้ วยเครื่ องจักรที่มีประสิทธิ ภาพ
และเทคโนโลยีการผลิตสินค้ าที่ดี และมีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้ าทุกขั้นตอน เพื่อให้ ได้ สินค้ าที่มี
มาตรฐานและคุณภาพสูง ทําให้ ได้ รับความมัน่ ใจจากลูกค้ าทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งบริ ษัทยังได้ รับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับโลก
2. ด้ า นราคา การตั้ง ราคาจะคํ า นึ ง ถึ ง ภาพลัก ษณ์ ข องสิ น ค้ า ต้ น ทุน การผลิ ต และต้ น ทุน
การตลาดเป็ นพืน้ ฐาน เน้ นที่ความเหมาะสมของคุณภาพกับราคาที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้ า โดย
คํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ า
3. สร้ างสัมพันธ์ โดยสร้ างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้จําหน่ายสินค้ า (Supplier) โดยมีการสัง่ ซื ้อสินค้ าใน
ปริ มาณมากและต่อเนื่อง รวมถึงมีการจ่ายชําระเงินตรงตามกําหนดเวลาเสมอ ทําให้ ได้ รับความเชื่อถือ
จาก Supplier จึงมีอํานาจในการต่อรองราคาสินค้ า ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันกับบริ ษัท
อื่นได้
4. การบริ การ บริ ษัทฯ มี แผนกลูกค้ าสัมพันธ์ เพื่อไปพบปะและสอบถามความต้ องการของ
ลูกค้ า เพื่อให้ ทราบถึงปั ญหาที่แท้ จริ งและแก้ ไขอย่างถูกต้ อง บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ที่จะสร้ างความพึงพอใจกับ
ลูกค้ า โดยการส่งมอบสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพถูกต้ อง ตรงตามเวลาที่กําหนด
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5. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ใช้ วตั ถุดิบจากแหล่ง
ธรรมชาติและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม หรื อแม้ กระทัง่ บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนํากลับมาใช้ ใหม่ได้ (Refill)
ลดการใช้ พลังงานให้ น้อยลง แต่ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ พลังงานให้ มากขึ ้น
- ลักษณะลูกค้ า
บริ ษัทฯ มีลกู ค้ าทั้งในและต่างประเทศ ลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นลูกค้ าภายในประเทศ ซึ่งมีทั้งแบรนด์
ต่างประเทศและในประเทศ ลูกค้ าหลักของบริ ษัทฯ เป็ นลูกค้ าที่ มี ชื่อเสียงข้ ามชาติหรื อเป็ นผู้นําด้ าน
การตลาดของประเทศ และเป็ นลูกค้ าที่มีประสิทธิ ภาพที่มีความสัมพันธ์ ที่ดีกับบริ ษัทฯ มานานนับสิบปี
ในขณะที่ บ ริ ษัทฯ ก็ มีการขยายฐานลูกค้ าใหม่ เพิ่มขึน้ ทั้งในประเทศและต่า งประเทศ ลูกค้ าเหล่า นี ม้ ี
ประสิทธิภาพสูงฐานะการเงินดี
- กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายเป็ นผู้ประกอบการระดับกลางขึ ้นไป ซึ่งเป็ นลูกค้ ากลุ่มใหญ่ที่สดุ โดยเน้ น
คุณภาพสินค้ าให้ มีราคาดึงดูดความสนใจของลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายนี ้
- การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
บริ ษัทฯ มีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ ลักษณะการขายจะเป็ นแบบ Contract
manufacturing ลูกค้ าของบริ ษัทฯ มีทั้งประเภทที่สั่งซื ้อสินค้ าไปจําหน่ายแบบขายตรง (Direct Sales)
และตามห้ างสรรพสินค้ า (Counter Sales)สัดส่วนการจํ าหน่ายในประเทศต่อการส่งออกไปจํ าหน่าย
ต่ า งประเทศ เท่ า กั บ 48 : 52 ประเทศที่ บ ริ ษั ท ฯ ส่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ อกไปจํ า หน่ า ย คื อ อัง กฤษ ญี่ ปุ่ น
ออสเตรเลีย มาเลเซีย ฮ่องกง อินโดนิเซีย และฟิ ลปิ ปิ นส์
อีกทั ้งบริ ษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยการเข้ าร่ วมในงานแสดง
สินค้ าในประเทศ เช่น งานแสดงสินค้ าของธุรกิ จในเครื อสหพัฒน์ ฯ และงานแสดงสินค้ านานาชาติใน
ต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส เป็ นต้ น เพื่อเป็ นอีกช่องทางหนึง่ ในการหาลูกค้ ารายใหม่
(ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมจะเป็ นการแข่งขันในเรื่ องคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ความหลากหลาย ราคาและการบริ การที่ลกู ค้ าพอใจ การตลาดที่บริ ษัทฯ แข่งขันอยู่จึงมีลกั ษณะแบบมี
คุณภาพสูง คูแ่ ข่งที่อยู่ในตลาดเดียวกันกับบริ ษัทฯ ที่บริ ษัทฯ ถือว่าเป็ นคูแ่ ข่งมีอยู่ 2 รายโดยที่มีขนาดของ
บริ ษัทที่ใกล้ เคียงกัน
S&J เป็ นโรงงานผลิตเครื่ องสําอางชั้นนําที่มีผ้ บู ริ หารที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ในการบริ หารและจัดการ ในขณะที่พนักงานก็ได้ ให้ ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีในการผลิตสินค้ าและบริ การ
อย่างต่อเนื่อง บริ ษัทฯ มีแผนกวิจยั และพัฒนาสินค้ า เพื่อทําหน้ าที่ค้นคว้ าและวิจยั ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อ
นํ า ออกสู่ ต ลาด อี ก ทั้ง ยั ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้ าที่ มี อ ยู่ แ ล้ วต่ อ ไปอย่ า งไม่ ห ยุ ด ยั้ง เพื่ อ ที่ จ ะสร้ าง
ความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้ าเครื่ องสําอางให้ มากขึ ้น โดยได้ รับการสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับการผลิต
และการวิ จัย จากบริ ษั ท ในอเมริ ก าที่ มี เ ครื อ ข่ า ยเทคโนโลยี ทั่ว โลก มี ก ารบริ ห ารจัด การในเรื่ อ งการ
ตอบสนองต่อลูกค้ าให้ รวดเร็ วขึ ้น (Quick Response) บริ ษัทฯ มีโรงงานที่สร้ างภายในบริ เวณที่เป็ นที่ดิน
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ของตนเองที่ ส วนอุ ต สาหกรรมสหพัฒ น์ อํ า เภอศรี ร าชา และโรงงานที่ ส วนอุ ต สาหกรรมปิ่ นทอง
เพื่อรองรับการแข่งขันที่สงู ขึ ้นอย่างต่อเนื่องให้ ทนั ต่อความต้ องการของลูกค้ าที่ให้ ความเชื่อมัน่ ในการเลือก
ผลิตสินค้ ากับ S&J บริ ษัทฯ มีฐานะการเงินที่มนั่ คงและมีผลประกอบการที่ดีมาตั ้งแต่ต้น ทําให้ บริ ษัทฯ
ได้ รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้ าด้ วยดีเสมอมา
(ค) แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันในอนาคต
การแข่งขันตลาดเครื่ องสําอางทังในและต่
้
างประเทศยังคงมีภาวะแข่งขันสูง เนื่องจากพฤติกรรม
ของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงโดยให้ ความสนใจต่อสุขภาพมากขึ ้น เน้ นคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เป็ นหลัก
การผลิต สิน ค้ า ที่ โ ดนใจ คุณ ภาพและราคาของผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ป็ น ปั จ จัย สํ า คัญ ในการแข่ง ขัน ของตลาด
เครื่ องสําอาง บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นการพัฒนาทรั พยากรบุคคล การบริ หารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้ าง
ความพึงพอใจ และความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าในการขยายตลาดทั ้งในและต่างประเทศ
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัทฯ มีโรงงาน 2 แห่ง ดังนี ้
- โรงงานแห่ งแรก ตั้งอยูท่ ี่ 600/4 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตําบลหนองขาม อําเภอ ศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี 20230 กําลังการผลิตปี ละ 156 ล้ านชิ ้น โดยทํางานประมาณ 1 กะ
- โรงงานแห่ งที่สอง ตั้งอยูท่ ี่ 789/159 หมู่ที่ 1 ถนนสายหนองค้ อ – แหลมฉบัง ตําบลหนองขาม
อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20230 กําลังการผลิตปี ละ 36 ล้ านชิ ้น โดยทํางานประมาณ 1 กะ
วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตจะขึ ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ แต่ละประเภทของบริ ษัทฯ โดยจะแหล่งที่มาทั้ง
จากในและต่างประเทศ ในการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบในประเทศ บริ ษัทฯ จะสัง่ ซื ้อจากผู้ผลิตและผู้นําเข้ าสินค้ า
โดยตรง ส่วนวัตถุดบิ ที่สงั่ ซื ้อจากต่างประเทศนั้น ทางบริ ษัทฯ จะพิจารณาจากในประเทศก่อนว่ามีวตั ถุดบิ
หรื อไม่ บริ ษัทฯ จัดหาแหล่งวัตถุดิบจากทั่วโลก โดยผ่านตัวแทนจํ าหน่ายในประเทศไทย หรื อติดต่อ
โดยตรงกับผู้ผลิต หรื อผ่านบริ ษัทฯ ที่ได้ ทําสัญญาช่วยเหลือด้ านเทคนิคและมีเครื อข่ายทัว่ โลก ปั จจุบนั
ตลาดวัตถุดิบมีผ้ จู ําหน่ายหลากหลายและมีการแข่งขันสูง จึงทําให้ ผลกระทบจากการสูญเสียแหล่งซื ้อ
วัต ถุดิ บ ต่ อ บริ ษั ท มี ตํ่ า มาก เนื่ อ งจากสามารถหาวัต ถุดิ บ ทดแทนได้ โ ดยง่ า ย ผู้ผ ลิ ต วัต ถุดิ บ ต่ า งมี
การพัฒนาคุณภาพของสินค้ าอย่างต่อเนื่อง ทําให้ มีแหล่งวัตถุดบิ เพิ่มมากขึ ้น
บริ ษัทฯ ไม่มีการใช้ วตั ถุดิบชนิดใด จากผู้จดั จําหน่ายที่มีสดั ส่วนเกินกว่าร้ อยละ 30 ของรายได้
รวมในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา การคัดเลือกและสัง่ ซื ้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ คํานึงถึงคุณภาพและราคาที่
เหมาะสม ปี 2559 มีจํานวนผู้จําหน่ายวัตถุดิบมากกว่า 524 ราย โดยมีสดั ส่วนการซื ้อวัตถุดิบในประเทศ
และต่างประเทศ เท่ากับ 73 : 27
กระบวนการผลิต บริ ษัทฯ ปลูกจิตสํานึกให้ พนักงานทุกคนตระหนักและป้องกันปั ญหาที่ส่ง
ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้ อม ส่งเสริ มให้ เกิ ดการใช้ ทรั พยากรในกระบวนการผลิตอย่างประหยัด และมี
ประสิทธิ ภาพสูงสุด มุ่งเน้ นการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสิ่งแวดล้ อมอย่างเคร่ งครั ด ซึ่งไม่มี
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมเห็นได้ จากนโยบายสิง่ แวดล้ อม
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4. งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี บริษัท ท้ อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
1. ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกที่ใช้ กบั เครื่ องสําอาง ยา เช่น หลอด, ขวด, กระปุก, ตลับแป้ง,
แท่ ง ลิ ป สติ ก รวมถึ ง มี ก ารจั ด หาบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ เป็ นผู้ ผลิ ต อาทิ ฝาปั๊ ม เพื่ อ ตอบรั บ
ความต้ องการของลูกค้ าอย่างครบวงจร
2. การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ หรื อบริการที่สาํ คัญ
 กลยุทธ์ การแข่ งขัน
บริ ษัทฯ ยังคงมุ่งเน้ นในการรักษาคุณภาพสินค้ าให้ ได้ มาตรฐานตรงตามความต้ องการของลูกค้ า
เพื่อ สร้ างความเชื่อมั่นและพึงพอใจสูงสุดในสินค้ าของบริ ษัท และสินค้ าส่วนใหญ่ จะผลิตขึ ้นตามการ
สัง่ ซื ้อของลูกค้ าแต่ละรายซึง่ มีลกั ษณะเฉพาะแตกต่าง จึงต้ องมีการวางแผนการผลิตและระบบการจัดส่งที่
ดีเพื่อให้ สามารถจัดส่งสินค้ าได้ ครบถ้ วนและได้ คุณภาพตามที่ลูกค้ าต้ องการทันเวลานัดหมาย อี กทั้ง
บริ ษัทยังให้ ความสําคัญและควบคุมขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอนอย่างใกล้ ชิดและมุ่ง เน้ นการพัฒ นา
บุคลากรให้ มีศกั ยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดอัตราการสูญเสียระหว่างผลิต ซึ่งส่งผลให้
สามารถลดต้ นทุนการผลิต รวมทัง้ ได้ สินค้ าที่ มี คุณ ภาพสูง ขึน้ ยิ่งไปกว่านั้น บริ ษัทฯยังมุ่งเน้ น เรื่ อ ง
การรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้ าและการให้ บริ การทางด้ านเทคนิคเพื่อให้ ลกู ค้ า และลูกค้ าปลายทาง
ของลูกค้ า มีความเข้ าใจผลิตภัณฑ์
 ลักษณะลูกค้ า
บริ ษัทฯ มีลกู ค้ าทั้งในและต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่ลกู ค้ าหลักเป็ นลูกค้ าในประเทศที่มีการทํา
การค้ าขายกันมาเป็ นเวลานานและเป็ นลูกค้ าที่มีความมัน่ คง, เป็ นผู้นําในตลาดและมีสมั พันธ์เชิง “เป็ นคู่
ค้ าทางธุรกิจ” กับบริ ษัทฯ มาเป็ นเวลานาน
กลุม่ ลูกค้ าต่างประเทศโดยส่วนใหญ่จะขยายไปยังประเทศในกลุม่ AFTA เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์
จนเป็ นที่ ร้ ู จักเป็ นอย่า งดีใ นด้ านความเป็ นผู้นํา ด้ า นผลิตบรรจุภัณฑ์ โ ดยเฉพาะงานหลอด ตลาดนี ม้ ี
การขยายตัวขึ ้นทุกปี และบริ ษัทมีแผนจะขยายตลาดไปภูมิภาคอื่น ๆ เช่น ออสเตรเลีย และประเทศในโซน
ยุโรป
 กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ลูกค้ าหลักยังคงเป็ นลูกค้ ากลุ่มเครื่ องสําอาง ซึ่งเป้าหมายบริ ษัทมุ่งจะขยายไปสู่ธุรกิจกลุ่มอื่นๆ
เช่นกลุ่มเวชสําอาง, อาหารและยา, ผลิตภัณฑ์ เส้ นผม และอื่น ๆ เพื่อขยายตลาดให้ เจริ ญเติบโตอย่าง
มัน่ คง
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 การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
บริ ษั ท มี ก ารจัด จํ า หน่ า ยผ่า นผู้ผ ลิต เช่ น เครื่ อ งสํ า อาง และผลิต ภัณ ฑ์ บํ า รุ ง ผม ซึ่ง ผ่า นไปยัง
ผู้บริ โภคในช่องทางต่างๆ เช่นขายตรง,ขายผ่านเคาน์เตอร์ และขายใน Super Market,ใน discount store
และจะขยายไปสูธ่ ุรกิจจัดหาสินค้ าตามความต้ องการของลูกค้ า
(ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
ในอุตสาหกรรมต้ องแข่งขันกันสูงทั้งในด้ านคุณภาพของสินค้ า ราคาจําหน่ายและรู ปแบบของ
ผลิตภัณฑ์เป็ นหลัก การส่งมอบที่ครบถ้ วน การติดต่อประสานงานและการบริ การที่ถกู ต้ องรวดเร็ ว ผู้นํา
ตลาดหลักๆในธุรกิจประเภทนี ้มีประมาณ 7 ราย เมื่อเทียบกับผู้นําตลาด บริ ษัท ฯ จัดอยู่ในระดับกลางที่มี
ฐานะการเงินที่มั่นคง ผลประกอบการที่ดี มีทีมบริ หารการจัดการที่มีประสิทธิ ภาพสูง มีความพร้ อมใน
การแข่งขัน
(ค) แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันในอนาคต
การขยายตัวในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกภายในประเทศยังคงมีเพิ่มขึ ้น การแข่งขัน
ทางด้ านราคาและความรวดเร็ วยังเป็ นความต้ องการของตลาดบริ ษัทฯ มุ่งเน้ นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กร เพื่อสร้ างความพึงพอใจ และความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าในการขยายตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัท ฯ จะเป็ นผู้จดั หาผลิตภัณฑ์ให้ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ า โดยลูกค้ าจะเป็ นผู้กําหนด
คุณภาพให้ กบั บริ ษัทฯ ในราคาที่แข่งขันได้ ในตลาด รวมทั้งบริ ษัทฯ ยังทําการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มี
มูลค่าเพิ่มในการตอบสนองความต้ อ งการของลูกค้ าทั้งในและต่า งประเทศ และการบริ การ บริ ษัทฯ
ตระหนักดีในเรื่ องนี ้ จึงได้ ม่งุ เน้ นให้ การบริ การลูกค้ า ทังก่
้ อนการขายและหลังการขาย เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า
สินค้ าที่บริ ษัทฯ ส่งมอบมีคณ
ุ ภาพตรงตามความต้ องการของลูกค้ า
4. งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
-ไม่มี บริษัท ไวลด์ ไลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด
1. ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษัทฯ เป็ นผู้จําหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภค
2. การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ หรื อบริการที่สาํ คัญ
- กลยุทธ์ การแข่ งขัน
บริ ษัทฯ เป็ นผู้บุกเบิกผลิตภัณ ฑ์ เพื่ อ การท่อ งเที่ ยว และกิ จกรรมกลางแจ้ ง โดยเน้ นกลยุท ธ์
การแข่งขันไปที่ การสร้ างความแตกต่างให้ กบั ผลิตภัณฑ์ และส่งเสริ มการขายโดยมุ่งไป ยังกลุม่ ลูกค้ าใน
ตลาดแหล่งท่องเที่ยวเป็ นหลัก รวมทั ้งใช้ กลยุทธ์การตั้งราคาสินค้ าให้ สงู กว่าคู่แข่งขัน เพื่อเน้ นถึงคุณภาพ
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ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสูง กว่ า นอกจากนี ย้ ัง คงรั ก ษาฐานลูก ค้ า เดิ ม ที่ มี อ ยู่เ พื่ อ เน้ น การบริ ห ารลูก ค้ า ให้ มี
ประสิทธิ ภาพมากขึน้ โดยนํ าเครื่ องมื อทางการตลาดต่าง ๆ มาช่วย อาทิเช่น การลด แลก แจก แถม
การสะสมยอดขาย เป็ นต้ น รวมถึงการสร้ างแบรนด์ให้ มากยิ่งขึ ้น โดยมีการตบแต่งร้ านค้ าเป้าหมายด้ วย
อุปกรณ์ ส่งเสริ มการขายต่าง ๆ เช่น ป้ายโฆษณา ชั้นโชว์ เป็ นต้ น เพื่อสร้ างความจดจําในตราสินค้ าให้
มากยิ่งขึ ้น
- ลักษณะลูกค้ า
ลูกค้ าของบริ ษัทฯ เป็ นลูกค้ าภายในประเทศทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ ามาเที่ยว
ในประเทศไทย ปั จ จุบัน ได้ มี ก ารจํ า หน่ า ยในประเทศกัม พูช าแล้ ว และมี เ ป้า หมายที่ จ ะส่ง ออกไปยัง
ต่างประเทศในแถบอินโดจีน
- กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุ่ม ลูก ค้ า เป้ า หมายส่ ว นใหญ่ เ ป็ น นัก ท่ อ งเที่ ย วทั้ง ชาวไทยและต่ า งชาติ และนัก กิ จ กรรม
กลางแจ้ ง
- การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่จะอํานวยความสะดวกให้ กับนักท่องเที่ยว
และนักกิจกรรมกลางแจ้ งผ่านช่องทาง Modern Trade, Super Market, Minimart, Drug Store ศูนย์กีฬา
และร้ านขายอุปกรณ์ กิจกรรมกลางแจ้ ง แต่จะเน้ นช่องทางการจัดจําหน่ายไปที่ Drug Store เป็ นหลัก
(ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
ตลาดผลิตภัณฑ์กันแดด และกันยุง มีภาวการณ์แข่งขันสูง โดยมีเจ้ าตลาดที่เป็ นเบอร์ หนึ่งของ
ตลาดที่ครองตลาดอยู่ ประกอบกับมีจํานวนคูแ่ ข่งขันรายใหม่ๆ และรายเดิมทั้งบริ ษัทจากต่างประเทศและ
ในประเทศเอง ได้ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้ องการของผู้บริ โภคมากขึ ้น
ประกอบกับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี ้ต้ องอาศัยการท่องเที่ยวเป็ นหลัก จึงทําให้ เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อ
การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมนี ้โดยตรง ดังนั้นแต่ละบริ ษัทจึงมุ่งทํากิจกรรมทางการตลาดอย่างดุเดือด
ในช่วง Hi season (ตุลาคม-พฤษภาคม) เป็ นหลัก เพื่อหวังดึงยอดขายให้ มากที่สุด นอกจากนี ้ ยังคงมี
ปั จจัยหลายด้ านส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นการเมือง เศรษฐกิจ จึงทําให้
ช่วง Hi season มาช้ ากว่ากําหนด แต่อย่างไรก็ตามการแข่งขันก็ยงั ดุเดือดเช่นเดิม
(ค) แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันในอนาคต
ผลิ ต ภัณ ฑ์ Personal – Care สํ า หรั บ การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วและกิ จ กรรมกลางแจ้ง ยัง คงมี
แนวโน้ มเติบโตไปตามสภาวการณ์เติบโตทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้ รับการส่งเสริ มอย่างมากใน
ประเทศไทย ประกอบกับ พฤติก รรมการใช้ ผ ลิต ภัณ ฑ์ ข องผู้บ ริ โ ภคภายในประเทศมี แ นวโน้ ม ที่ จะใช้
ผลิต ภัณ ฑ์ ก ลุ่ม นี ม้ ากขึน้ ซึ่ง จะส่ง ผลต่อ การแข่งขัน ที่ รุ น แรงมากขึน้ โดยเฉพาะในช่ว งหน้ า ร้ อนของ
ประเทศไทย คือมาจากช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม เป็ นหลักประมาณ 25% ซึง่ ในช่วงเวลาดังกล่าวจะ
มีการเติบโตสูงสุดด้ วย 55% เมื่อเทียบกับการขายโดยเฉลี่ยทั้งปี
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3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัทฯ มีสํานักงานตั้งอยู่ที่ 2 ถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ
10120 และสํานักงานสาขา ตั้งอยู่ที่ 600/4 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตําบลหนองขาม อําเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี 20230 โดยได้ มอบหมาย/ว่าจ้ างให้ บริ ษัทในเครื อที่ได้ รับการคัดเลือกจํานวน 1 ราย และ
นอกเครื อจํานวน 1 รายเป็ นผู้ดําเนินการผลิต ทําการจัดหาวัตถุดิบและพัฒนาสินค้ าตามความต้ องการ
ของผู้บริ โภคที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้ องกับทิศทางการตลาด รวมทั้งบริ ษัทเหล่านีเ้ ป็ นผู้ผลิตที่
ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานการผลิต ISO 9001 และ GMP ดัง นัน้ จึง ไม่มี ผ ลกระทบในเรื่ องการจัดหา
ผลิตภัณฑ์และคุณภาพทางสินค้ า
4. งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี –
บริษัท อี เอฟ จํากัด
1. ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษัทฯ เป็ นผู้จําหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภค และของใช้ สิ ้นเปลืองในกระบวนการผลิตสําหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม และเป็ นเจ้ าของตรายี่ห้อสินค้ า ได้ แก่ EXFAC และเป็ นตัวแทนจําหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์ทํา
ความสะอาด BIO EX และยังมีสินค้ าซื ้อมาขายไป กลุ่ม PERSONAL CARE และกลุ่มสินค้ าสิ ้นเปลือง
สําหรับสํานักงานและโรงงานอุตสาหกรรมจากบริ ษัท TRADER อื่น ๆ
2. การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่สาํ คัญ
- กลยุทธ์ การแข่ งขัน
บริ ษั ท เป็ นผู้ จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า ที่ ใ ช้ ในชี วิ ต ประจํ า วัน ทั้ง กลุ่ม สิ น ค้ า PERSONAL CARE และ
เคมีภณ
ั ฑ์ ทําความสะอาด รวมถึงอุปกรณ์ และ ของใช้ ในกระบวนการผลิตสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ให้ แก่ลกู ค้ าทังกลุ
้ ม่ WHOLESALER บริ ษัท CLEANING และ END USER กลุม่ โรงงานอุตสาหกรรมและ
ธุ ร กิ จ บริ ก าร เน้ น กลยุท ธ์ ก ารแข่ ง ขัน ด้ า นคุณ ภาพและราคา ให้ บ ริ ก ารแบบ เข้ า พบ เข้ า ถึ ง เข้ า ใจ
ความต้ องการของลูกค้ าเพื่อลดการจัดเก็บ และต้ องมีของใช้ ให้ ทันตามกําหนด นอกจากนีย้ ังมีการจัด
สินค้ าให้ ทดลองใช้ ก่อนการตัดสินใจซื ้อ กระบวนการผลิตที่คํานึงถึงการรักษาสิง่ แวดล้ อม
- ลักษณะลูกค้ า
โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ และตัวแทนขายเป็ นหลัก
- กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุม่ โรงงานอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก โรงพยาบาล สถานศึกษา ธุรกิจบริ การ และ
Trader
- การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
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จั ด จํ า หน่ า ยโดยตรงในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม และสถานบริ ก าร ด้ วยพนั ก งานขายที่ มี
ประสิทธิภาพ และผ่านตัวแทนขายในบางพื ้นที่ที่หา่ งไกล เพื่อขยายเขตการขายให้ มากขึ ้น
(ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
มีการแข่งขันสูงกับผู้ผลิตรายใหญ่และรายย่อยในประเทศ แต่บริ ษัทยังมีขีดความสามารถใน
การขยายตลาดได้ อีก จากจุดเด่นด้ านคุณภาพและบริ การ
(ค) แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันในอนาคต
แนวโน้ มอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันยังคงมีความสูงในด้ านราคา บริ ษัทฯ เน้ นในเรื่ อง
การเข้ าพบ แบบเข้ าถึง และเข้ าใจความต้ องการของผู้ประกอบการอย่างใกล้ ชิด เพราะเราให้ ความสําคัญ
แบบที่ปรึกษามากกว่าสินค้ าที่เรานําเสนอ เพื่อรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่อย่างต่อเนื่อง
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัทฯ ได้ มอบหมาย/ว่าจ้ างให้ บริ ษัทฯ ซึง่ ได้ รับการรับรองมาตรฐานการผลิตในระดับสากล ทั้ง
ในเครื อและนอกเครื อเป็ นผู้พฒ
ั นาและผลิตสินค้ าให้ ตรงกับความต้ องการของผู้บริ โภคในกลุ่มเป้าหมาย
บริ ษัทฯ จึงมี ขีดความสามารถในการจัดหาให้ ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างเพียงพอต่อ
การขยายตัวของตลาดในอนาคต
4. งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล - ยูเค จํากัด
1. ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
กิ จ กรรมหลัก ของบริ ษั ท ฯ คื อ ให้บริ ก ารทางด้ า นการตลาดและจั ด จํ า หน่ า ยวัต ถุ ดิ บ และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่ องสําอาง และผลิตภัณฑ์ดแู ลความงาม
2. การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ หรื อบริการที่สาํ คัญ
- กลยุทธ์ การแข่ งขัน
กลุม่ ลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นอุตสาหกรรมผลิตเครื่ องสําอางและผลิตภัณฑ์ดแู ลความงาม ซึง่ บริ ษัทฯ
มุ่งเน้ นการจัดจําหน่ายวัตถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีความหลากหลายเป็ นสิ่งสําคัญ โดยคํานึงถึง คุณภาพ
ราคา ความรวดเร็ วในการตอบสนองให้ ทนั ต่อความต้ องการของลูกค้ า นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังให้ บริ การใน
การทําตลาดแก่ลกู ค้ าที่ต้องการขยายฐานผู้บริ โภคยังประเทศอังกฤษด้ วย
- ลักษณะลูกค้ า
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีลกู ค้ าในต่างประเทศ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ อุตสาหกรรมผลิตเครื่ องสําอางและ
ผลิตภัณฑ์ดแู ลความงาม ลูกค้ าหลักของบริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทแม่และบริ ษัทในเครื อของบริ ษัทแม่ ซึ่งเป็ น
บริ ษัทที่มีชื่อเสียงข้ ามชาติหรื อเป็ นผู้นําด้ านการผลิตเครื่ องสําอางของประเทศไทย
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- กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ลูกค้ าหลักยังคงเป็ นลูกค้ ากลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเครื่ องสําอางและผลิตภัณฑ์ดแู ลความงาม ซึ่ง
เป้าหมายบริ ษัทมุ่งจะขยายไปสู่ธุรกิจกลุ่มอื่น ๆ เช่น กลุ่มเวชสําอาง, อาหารและยา, และอื่นๆ เพื่อขยาย
ตลาดให้ เจริ ญเติบโตมากขึ ้น
- การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
บริ ษั ท ฯ เสนอการให้ บ ริ ก ารโดยตรงต่อ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ของกลุ่ม ลูก ค้ า เป้า หมาย โดยเน้ น
คุณภาพและราคาของสินค้ า และความรวดเร็ วในการตอบสนองความต้ องการ
(ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
การแข่งขันในอุตสาหกรรมยังคงเน้ นเรื่ องคุณภาพสินค้ า การส่งมอบ ราคา การให้ บริ การ ทัง้ นี ้
ประเทศอัง กฤษยัง คงเป็ น แหล่ง ตลาดที่ สํ า คัญ สํ า หรั บ ผลิต ภัณ ฑ์ ดูแ ลความงามและสุข ภาพ ดัง นั้น
ความพึงพอใจของผู้บริ โภคจะเป็ นตัวกํ าหนดรู ปแบบและการออกแบบ ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ มีการติดตาม
แนวโน้ มของตลาดอย่างใกล้ ชิด เพื่อจัดหาและตอบสนองความต้ องการได้ อย่างแท้ จริ ง
(ค) แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันในอนาคต
การแข่งขันยังคงเน้ นเรื่ องคุณภาพสินค้ า ราคา และการส่งมอบ ทั้งนี ้ ประเทศอังกฤษเป็ นแหล่ง
ตลาดที่สําคัญสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางและผลิตภัณฑ์ดแู ลความงาม ดังนั้น ความพึงพอใจของ
ผู้บริ โภคจะเป็ นตัวกําหนดรู ปแบบและการออกแบบ ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ มีการติดตามแนวโน้ มของตลาดอย่าง
ใกล้ ชิด เพื่อสามารถให้ ทนั ต่อความตอบสนองความต้ องการได้ อย่างแท้ จริ ง
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ด้ วยขอบเขตที่กว้ างของผู้ผลิตที่หลากหลายและมากมายในประเทศอังกฤษ และประเทศใกล้ เคียง
ทําให้ บริ ษัทฯ สามารถคัดสรรวัตถุดบิ และบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพสูงเพื่อลูกค้ าสามารถนําไปใช้ ในการผลิต
สินค้ าที่จะจําหน่ายได้ ในตลาดทัว่ โลก
4. งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี –
บริษัท กว่ างโจว เอส แอนด์ เจ คอสเมติกส์ จํากัด
1. ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
กิ จ กรรมหลัก ของบริ ษั ท ฯ คื อ ให้บริ ก ารทางด้ า นการตลาดและจั ด จํ า หน่ า ยวัต ถุ ดิ บ และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่ องสําอาง และผลิตภัณฑ์ดแู ลความงาม
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2. การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ หรื อบริการที่สาํ คัญ
- กลยุทธ์ การแข่ งขัน
กลุม่ ลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นอุตสาหกรรมผลิตเครื่ องสําอางและผลิตภัณฑ์ดแู ลความงาม ซึง่ บริ ษัทฯ
มุ่งเน้ นการจัดจําหน่ายวัตถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีความหลากหลายเป็ นสิ่งสําคัญ โดยคํานึงถึง คุณภาพ
ราคา ความรวดเร็ วในการตอบสนองให้ ทนั ต่อความต้ องการของลูกค้ า นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังให้ บริ การใน
การทําตลาดแก่ลกู ค้ าที่ต้องการขยายฐานผู้บริ โภคยังประเทศจีนด้ วย
- ลักษณะลูกค้ า
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีลกู ค้ าในต่างประเทศ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ อุตสาหกรรมผลิตเครื่ องสําอางและ
ผลิตภัณฑ์ดแู ลความงาม ลูกค้ าหลักของบริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทแม่และบริ ษัทในเครื อของบริ ษัทแม่ ซึ่งเป็ น
บริ ษัทที่มีชื่อเสียงข้ ามชาติหรื อเป็ นผู้นําด้ านการผลิตเครื่ องสําอางของประเทศไทย
- กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ลูกค้ าหลักยังคงเป็ นลูกค้ ากลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเครื่ องสําอางและผลิตภัณฑ์ดแู ลความงาม ซึ่ง
เป้าหมายบริ ษัทมุ่งจะขยายไปสู่ธุรกิจกลุ่มอื่น ๆ เช่น กลุ่มเวชสําอาง, อาหารและยา, และอื่นๆ เพื่อขยาย
ตลาดให้ เจริ ญเติบโตมากขึ ้น
- การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
บริ ษั ท ฯ เสนอการให้ บ ริ ก ารโดยตรงต่อ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ของกลุ่ม ลูก ค้ า เป้า หมาย โดยเน้ น
คุณภาพและราคาของสินค้ า และความรวดเร็ วในการตอบสนองความต้ องการ
(ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
การแข่งขันในอุตสาหกรรมยังคงเน้ นเรื่ องคุณภาพสินค้ า การส่งมอบ ราคา การให้ บริ การ ทั้งนี ้
ประเทศจีนยังคงเป็ นแหล่งตลาดที่สําคัญสําหรับผลิตภัณฑ์ดแู ลความงามและสุขภาพ ดังนั้น ความพึง
พอใจของผู้บริ โภคจะเป็ นตัวกําหนดรู ปแบบและการออกแบบ ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ มีการติดตามแนวโน้ มของ
ตลาดอย่างใกล้ ชิด เพื่อจัดหาและตอบสนองความต้ องการได้ อย่างแท้ จริ ง
(ค) แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันในอนาคต
การแข่งขันยังคงเน้ นเรื่ องคุณภาพสินค้ า ราคา และการส่งมอบ ทั้งนี ้ ประเทศจีนเป็ นแหล่งตลาด
ที่สําคัญสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางและผลิตภัณฑ์ดแู ลความงาม ดังนั้น ความพึงพอใจของผู้บริ โภค
จะเป็ นตัวกําหนดรู ปแบบและการออกแบบ ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ มีการติดตามแนวโน้ มของตลาดอย่างใกล้ ชิด
เพื่อสามารถให้ ทนั ต่อความตอบสนองความต้ องการได้ อย่างแท้ จริ ง
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ด้ วยขอบเขตที่กว้ างของผู้ผลิตที่หลากหลายและมากมายในประเทศจีน และประเทศใกล้ เคียง
ทําให้ บริ ษัทฯ สามารถคัดสรรวัตถุดบิ และบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพสูงเพื่อลูกค้ าสามารถนําไปใช้ ในการผลิต
สินค้ าที่จะจําหน่ายได้ ในตลาดทัว่ โลก
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4. งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี –
บริษัท โฟร์ ดบั เบิล้ ยูดี วิช่ ัน (เอช.เค.) จํากัด
1. ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
กิ จกรรมหลักของบริ ษัทฯ คือ ให้ บริ การทางด้ านการตลาดและจัดจํ าหน่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ที่
เกี่ยวข้ องกับกลุม่ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่ องสําอาง และผลิตภัณฑ์ดแู ลความงาม
2. การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่สาํ คัญ
- กลยุทธ์ การแข่ งขัน
กลุ่มลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นอุตสาหกรรมผลิตเครื่ องสําอางและผลิตภัณฑ์ดแู ลความงาม ซึ่งบริ ษัทฯ
มุ่งเน้ นการจัดจําหน่ายวัตถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีความหลากหลายเป็ นสิ่งสําคัญ โดยคํานึงถึง คุณภาพ
ราคา ความรวดเร็ วในการตอบสนองให้ ทนั ต่อความต้ องการของลูกค้ า นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังให้ บริ การใน
การทําตลาดแก่ลกู ค้ าที่ต้องการขยายฐานผู้บริ โภคยังประเทศจีนด้ วย
- ลักษณะลูกค้ า
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีลกู ค้ าในต่างประเทศ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ อุตสาหกรรมผลิตเครื่ องสําอางและ
ผลิตภัณฑ์ดแู ลความงาม ลูกค้ าหลักของบริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทแม่และบริ ษัทในเครื อของบริ ษัทแม่ ซึง่ เป็ น
บริ ษัทที่มีชื่อเสียงข้ ามชาติหรื อเป็ นผู้นําด้ านการผลิตเครื่ องสําอางของประเทศไทย
- กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ลูกค้ าหลักยังคงเป็ นลูกค้ ากลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเครื่ องสําอางและผลิตภัณฑ์ ดูแลความงาม ซึ่ง
เป้าหมายบริ ษัทมุ่งจะขยายไปสู่ธุรกิจกลุ่มอื่น ๆ เช่น กลุ่มเวชสําอาง, อาหารและยา, และอื่นๆ เพื่อขยาย
ตลาดให้ เจริ ญเติบโตมากขึ ้น
- การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
บริ ษัทฯ เสนอการให้ บริ การโดยตรงต่อผู้บริ หารระดับสูงของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย โดยเน้ นคุณภาพ
และราคาของสินค้ า และความรวดเร็ วในการตอบสนองความต้ องการ
(ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
การแข่งขันในอุตสาหกรรมยังคงเน้ นเรื่ องคุณภาพสินค้ า การส่งมอบ ราคา การให้ บริ การ ทั้งนี ้
ฮ่องกงยังคงเป็ นแหล่งตลาดที่สําคัญสําหรับผลิตภัณฑ์ดแู ลความงามและสุขภาพ ดังนั้น ความพึงพอใจ
ของผู้บริ โภคจะเป็ นตัวกําหนดรู ปแบบและการออกแบบ ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ มีการติดตามแนวโน้ มของตลาด
อย่างใกล้ ชิด เพื่อจัดหาและตอบสนองความต้ องการได้ อย่างแท้ จริ ง
(ค) แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันในอนาคต
การแข่งขันยังคงเน้ นเรื่ องคุณภาพสินค้ า ราคา และการส่งมอบ ทั้งนี ้ ฮ่องกงเป็ นแหล่งตลาดที่
สําคัญสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางและผลิตภัณฑ์ดแู ลความงาม ดังนั้น ความพึงพอใจของผู้บริ โภคจะ
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เป็ นตัวกําหนดรูปแบบและการออกแบบ ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ มีการติดตามแนวโน้ มของตลาดอย่างใกล้ ชิด เพื่อ
สามารถให้ ทนั ต่อความตอบสนองความต้ องการได้ อย่างแท้ จริ ง
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
ด้ วยขอบเขตที่กว้ างของผู้ผลิตที่หลากหลายและมากมายในฮ่องกง และประเทศใกล้ เคียง ทําให้
บริ ษัทฯ สามารถคัดสรรวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพสูงเพื่อลูกค้ าสามารถนํ าไปใช้ ในการผลิต
สินค้ าที่จะจําหน่ายได้ ในตลาดทัว่ โลก
4. งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี –
บริษัท โฟร์ ดบั เบิล้ ยูดี วิช่ ัน จํากัด
1. ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษัท โฟร์ ดบั เบิ ้ลยูดี วิชนั่ จํากัดเป็ นบริ ษัทฯ ที่ทําธุรกิจซื ้อมาขายไปที่ให้ บริ การความงามครบวงจร
โดยมุ่งเน้ นที่การซื ้อขายวัตถุดิบ, บรรจุภัณฑ์และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับความสวยความงามโดยจัดหา
ให้ กบั ตลาดในประเทศไทยเป็ นหลักและตลาด AEC
2. การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ หรื อบริการที่สาํ คัญ
- กลยุทธ์ การแข่ งขัน
หัวใจหลักของธุรกิจคือการพัฒนาระบบการจัดหาที่มีประสิทธิ ภาพซึ่งสามารถเพิ่มธุรกิจของ
ผู้ผลิตและผู้จดั จําหน่ายเครื่ องสําอางในประเทศไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ลักษณะลูกค้ า
ในฐานะที่ เป็ นธุรกิ จใหม่บริ ษัทฯ ได้ มีการพัฒนาฐานลูก ค้ าที่ จ ะนํ า สิน ค้ า และบริ ก ารมาจาก
เครื อข่ายในต่างประเทศ
- กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ในขณะที่กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมการดูแลความงามธุรกิจที่ไม่ได้ จํากัด
อยูเ่ ฉพาะช่องทางนี ้และเป็ นบริ ษัทฯ ที่ทําการค้ าครบวงจร โอกาสจะมองไปที่อตุ สาหกรรมอื่นๆ
- การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
ความหลากหลายช่องทางจะถูกมอง รวมทั้งเกี่ ยวข้ องกับการเติบโตอย่างรวดเร็ วของโอกาส
ดิจิตอลและสื่อใหม่ๆ
(ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
การนําเสนอบริ การที่มีประสิทธิภาพ ค่าใช้ จ่ายในการให้ บริ การที่มีประสิทธิภาพที่แตกต่างจาก
นวัตกรรมและการออกแบบที่ดีจะช่วยให้ มนั่ ใจธุรกิจจะได้ รับการตอบรับอย่างดีในวงการอุตสาหกรรม
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(ค) แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันในอนาคต
เนื่องด้ วยประเทศไทยเป็ นกุญแจสําคัญทางการค้ าในภูมิภาคและการที่ตลาดที่เกี่ยวข้ องขยายตัว
เพิ่มมากขึ ้นจะทําให้ การหมุนเวียนสินค้ าระหว่างประเทศและการบริ การทําได้ ง่ายขึ ้นและเปิ ดโอกาสที่
สําคัญสําหรับบริ ษัทฯ ของไทยที่จะเข้ าร่วมในธุรกิจที่เติบโตใหม่ๆ
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ในขั้นต้ นบริ ษัท โฟร์ ดบั เบิ ้ลยูดี วิชนั่ จํากัดจะทํางานร่วมมืออย่างใกล้ ชิดกับหน่วยงาน S & J เพื่อ
จัดหาแหล่งผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบจากยุโรป, เอเชียและอเมริ กาเพื่อสร้ างห่วงโซ่อปุ ทาน การดําเนินงานที่
มีศกั ยภาพสําหรับธุรกิจของ AEC
4. งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี –
บริษัท เอสเอเอเอส จํากัด
1. ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
กิจกรรมหลักของบริ ษัทฯ คือ วิจยั และพัฒนาสูตรการผลิตเครื่ องสําอางและผลิตภัณฑ์ดแู ลความงาม
2. การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่สาํ คัญ
- กลยุทธ์ การแข่ งขัน
ในสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ ้น ไม่ว่าภายในประเทศหรื อต่างประเทศในโลกการค้ าเสรี
การวิ จั ย และพัฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั บ เป็ นปั จ จั ย ที่ สํ า คัญ ที่ จ ะสร้ างความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
อุตสาหกรรมอันจะนําไปสูก่ ารได้ เปรี ยบเชิงการแข่งขันที่ยงั่ ยืน
กลุ่มลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นอุตสาหกรรมผลิตเครื่ องสําอางและผลิตภัณฑ์ดแู ลความงาม ซึ่ง บริ ษัทฯ
มุ่งเน้ นวิจยั และพัฒนาสูตรการผลิตเครื่ องสําอางเป็ นสิ่งสําคัญ โดยคํานึงถึง คุณภาพ ราคา ความรวดเร็ ว
ในการตอบสนองให้ ทนั ต่อความต้ องการของลูกค้ า
การแข่งขันในอุตสาหกรรมเน้ นเรื่ องนวัตกรรมของสินค้ ากลุม่ เครื่ องสําอางและผลิตภัณฑ์ดแู ลความ
งาม เพื่อให้ ลกู ค้ าพึงพอใจทังทางด้
้
านคุณภาพสินค้ า การส่งมอบ ราคา การให้ บริ การ ดังนั้น ความพึง
พอใจของผู้บริ โภคจะเป็ นตัวกําหนดภาวะตลาด โดยบริ ษัทฯ จะมีการติดตามแนวโน้ มของตลาดอย่าง
ใกล้ ชิด เพื่อจัดหาและตอบสนองความต้ องการได้ อย่างแท้ จริ ง
- ลักษณะลูกค้ า
กลุ่มลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเครื่ องสําอางและผลิตภัณฑ์ดแู ลความงาม ลูกค้ า
หลักของบริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทแม่ บริ ษัทในเครื อและบริ ษัทลูกค้ าของบริ ษัทแม่ ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่มีชื่อเสียงข้ าม
ชาติหรื อเป็ นผู้นําด้ านการผลิตเครื่ องสําอางของประเทศไทย
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- กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ลูกค้ าหลักยังคงเป็ นลูกค้ ากลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเครื่ องสําอางและผลิตภัณฑ์ ดูแลความงาม ซึ่ง
เป้าหมายบริ ษัทมุ่งจะขยายไปสู่ธุรกิจกลุ่มอื่น ๆ เช่น กลุ่มเวชสําอาง, อาหารและยา, และอื่นๆ เพื่อขยาย
ตลาดให้ เจริ ญเติบโตมากขึ ้น
- การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
บริ ษัทฯ เสนอการให้ บริ การโดยตรงต่อผู้บริ หารระดับสูงของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย โดยเน้ นคุณภาพ
และราคาของสินค้ า และความรวดเร็ วในการตอบสนองความต้ องการ
(ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
การแข่งขันในอุตสาหกรรมเน้ นเรื่ องนวัตกรรมของสินค้ ากลุม่ เครื่ องสําอางและผลิตภัณฑ์ดแู ลความ
งาม เพื่อให้ ลกู ค้ าพึงพอใจทั้งทางด้ านคุณภาพสินค้ า การส่งมอบ ราคา การให้ บริ การ ดังนั ้น ความพึง
พอใจของผู้บริ โภคจะเป็ นตัวกํ าหนด และมีการติดตามแนวโน้ มของตลาดอย่างใกล้ ชิด เพื่อจัดหาและ
ตอบสนองความต้ องการได้ อย่างแท้ จริ ง
(ค) แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันในอนาคต
การแข่งขันยังคงเน้ นเรื่ องนวัตกรรมของสินค้ ากลุม่ เครื่ องสําอางและผลิตภัณฑ์ดแู ลความงาม เพื่อ
ตอบสนองความต้ อ งการของผู้บ ริ โ ภคที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามแนวโน้ ม ของตลาดรวมถึ ง ทัศ นคติแ ละ
พฤติกรรมของผู้บริ โภคในแต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นด้ านประสิทธิ ภาพของผลิตภัณฑ์ ลักษณะเนื ้อสัมผัส
หรื อแม้ แต่การเปลี่ยนแปลงของลักษณะเนื อ้ ผลิตภัณฑ์ ขณะใช้ เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื ้อของผู้บริ โภค
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
วัต ถุดิบ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิต จะขึน้ อยู่กับ ผลิต ภัณ ฑ์ แ ต่ล ะประเภท ซึ่ง มี แ หล่ง ที่ ม าทั้ง จากในและ
ต่างประเทศ ในการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบในประเทศ บริ ษัทฯ จะสัง่ ซื ้อจากผู้ผลิตและผู้นําเข้ าสินค้ าโดยตรง ส่วน
วัตถุดบิ ที่สงั่ ซื ้อจากต่างประเทศนั้น ทางบริ ษัทฯ จะพิจารณาจากในประเทศก่อนว่ามีวตั ถุดบิ หรื อไม่
4. งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี –
บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ ย่ ี กรุ๊ ป จํากัด
1. ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ให้ บริ การเกี่ ยวกับผลิต และบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้าในโครงการผู้ผลิตกระแสไฟฟ้า
เอกชน และโรงงานอุต สาหกรรม ทั้ง ในประเทศไทยและต่า งประเทศ ให้ บ ริ ก ารเช่ า เครื่ อ งจัก รผลิ ต
กระแสไฟฟ้า และประเมินคุณภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟ้าสําหรับที่ปรึกษาทางการเงิน
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2. การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่สาํ คัญ
- กลยุทธ์ การแข่ งขัน
ผู้บริ หารและพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยบริ ษัท ฯ ประกอบการภายใต้ การรั บรองคุณภาพ
ISO 9001:2000 จาก BSI Certification Services (Thailand) Ltd. ข้ อ กํ า หนดของผู้รั บ รอง และได้ รั บ
การตรวจรับรองคุณภาพด้ านสิง่ แวดล้ อม ISO 14001:2004 จาก BSI Certification Services (Thailand)
Ltd.เช่นเดียวกัน
- ลักษณะลูกค้ า
ลูกค้ าของบริ ษัทฯ ในส่วนการผลิตและบํารุงรักษา ได้ แก่ เจ้ าของ ผู้ลงทุนและได้ รับการส่งเสริ มให้
เป็ นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าเอกชน ส่วนใหญ่ เป็ นบริ ษัทในประเทศไทยที่มีการร่ วมทุนกับต่างชาติ ที่ได้ รับ
การส่งเสริ มการลงทุนและมีสญ
ั ญาผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ กบั การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย และผู้ใช้ ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ตอ่ เนื่องโดยตรง ในบริ เวณใกล้ เคียงกับโรงไฟฟ้า
- กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
บริ ษัทฯ แสวงหาลูกค้ าจากกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชน โครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่มีชื่อเสียง
ได้ รับความเชื่ อถื อจากตลาดที่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็ ว และโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ โดย
เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับพลังงานซึ่งมีวิสยั ทัศน์ ที่จะขยายความสามารถในการผลิตของตนให้ ทันต่อความ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
- การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
บริ ษัทฯ เสนอการให้ บริ การโดยตรงต่อผู้บริ หารระดับสูงของหน่วยงานที่เป็ นลูกค้ าเป้าหมาย และ
บริ ษัทฯ ยังมุ่งรั กษาคุณภาพและผลงานของการบริ การให้ แก่ลูกค้ าในปั จจุบันอย่างต่อเนื่ องตลอดไป
พร้ อมกับพยายามขยายฐานลูกค้ าไปยังโครงการที่กําลังก่อสร้ าง และโครงการที่กําลังได้ รับการส่งเสริ ม
ใหม่เช่นการผลิตไฟฟ้าจากผลิตภัณฑ์การเกษตร พร้ อมทั้งมุ่งขยายกิจการไปสูก่ ารจําหน่ายวัสดุที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมโรงงาน และอุตสาหกรรมบริ การที่กําลังเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว
(ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
สภาพการแข่งขันในตลาดของผู้ให้ บริ การเดินเครื่ องและบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้าอยู่ในภาวการณ์
แข่งขันสูงมีผ้ ปู ระกอบการจากทั้งในประเทศและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ ามาสูธ่ ุรกิจนี ้ แต่เนื่องจาก
ภาวะกํ าลังผลิตไฟฟ้าสํารองอยู่ในภาวะทรงตัว และภาวะความต้ องการใช้ ไฟฟ้ามีแนวโน้ มสูงขึ ้นตาม
สภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ บริ ษัทฯ จึงเชื่อว่าจะเป็ นโอกาสให้ สามารถขยายงานเพื่อเพิ่มจํานวนลูกค้ า
ได้
(ค) แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันในอนาคต
การขยายตัวทางเศรษฐกิ จที่ เพิ่มขึน้ มี ผลต่อความมั่นใจของผู้ผลิตสินค้ าอุปโภคบริ โภค และ
ผู้ให้ บริ การทังหลายให้
้
มีการลงทุนหรื อเพิ่มกําลังการผลิต มีผลให้ ต้องใช้ ไฟฟ้าเพิ่มขึ ้นเป็ นสัดส่วนกัน ทํา
ให้ การผลิตกระแสไฟฟ้า ทั้งภาครั ฐบาลและเอกชนขยายตัว เพิ่มขึน้ เป็ นโอกาสของบริ ษัทฯ ที่ จะเร่ ง
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ดําเนินการสร้ างผลงานให้ แก่ลกู ค้ าในปั จจุบนั ให้ เป็ นที่ประจักษ์ โดยทัว่ ไปซึ่งสามารถนําไปใช้ อ้างอิงใน
การพยายามเพิ่มจํานวนลูกค้ าให้ มากขึ ้นในอนาคต
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัทฯ มุ่งรักษาคุณภาพและผลงานของการจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ โดยมีการประเมินผล
งานของผู้จําหน่ายสินค้ า หรื อผู้ให้ บริ การต่อบริ ษัทฯ และแสวงหาผู้จําหน่ายสินค้ าหรื อผู้ให้ บริ การที่มี
คุณภาพใหม่ ๆ เพื่อให้ เกิดการพัฒนาด้ านการบริ หารจัดการ
4. งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี บริษัท ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) จํากัด
1. ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษัทฯเป็ นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ย้อมสีผม ผลิตภัณฑ์ดดั เส้ นผม และเป็ นผู้ดําเนินการกระจายสินค้ า
ประเภทผลิตภัณฑ์ดแู ลเส้ นผม
2. การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ หรื อบริการที่สาํ คัญ
- กลยุทธ์ การแข่ งขัน
บริ ษัทฯมีการพัฒนาการผลิตสินค้ าโดยการนําเครื่ องจักรที่มีประสิทธิ ภาพเข้ ามาใช้ ในบริ ษัทฯ
ทําให้ มีความสามารถในการผลิตสินค้ าที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมมากขึ ้น นอกจากนี ้บริ ษัทฯยัง
ได้ รับการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้ าที่ดี (GMP) อย่างต่อเนื่องจากองค์การอาหารและยา (อ.ย.)
- ลักษณะลูกค้ า
บริ ษัทได้ แบ่งลูกค้ าเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่
1. กลุม่ ลูกค้ าภายในประเทศ
ผลิตภัณฑ์ สําหรั บ สินค้ ากลุ่มนี ้ เป็ นสินค้ าสําหรั บกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ เป็ นกลุ่ม
วัยทํางานและลูกค้ าที่ใช้ บริ การตามสถานเสริ มความงาม
2. กลุม่ ลูกค้ าต่างประเทศ
บริ ษัทมีกลุม่ ลูกค้ าในหลายประเทศได้ แก่ ญึ่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลี ไต้ หวัน
สิงค์โปร์ มาเลเซีย อินเดีย ฟิลิปปิ นส์ เป็ นต้ น
- กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
บริ ษั ท ฯได้ มี ก ารขยาย series สิ น ค้า เพื่ อ ขายให้ กั บ กลุ่ ม ลู ก ค้าใหม่ ใ นแถบเอเชี ย และมี
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใน brand เดิมเพื่อรักษาฐานลูกค้ าเก่าที่เคยใช้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ และ เพิ่มเติม
ประเภทสินค้ าให้ ลกู ค้ าเก่ามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขึ ้น
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- การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
บริ ษัทฯยังคงใช้ ช่องทางการจัดจําหน่ายเดิม คือ ผ่านทางตัวแทนจําหน่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยสัดส่วนของการจําหน่ายไปยังต่างประเทศมีเปอร์ เซ็นต์ที่สงู ขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับการจัด
จําหน่ายภายในประเทศ ซึง่ มีสดั ส่วนเป็ น 90 : 10
(ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
จากสภาพเศรษฐกิ จ ที่ มี ค วามผัน ผวน บริ ษั ท ยัง คงรั ก ษายอดขายให้ มี ก ารปรั บ ตัว ที่ ดี อ ย่า ง
ต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามการแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศที่มีความรุนแรง มีการทําการตลาดเพื่อให้
ได้ ส่วนแบ่งการตลาดมากขึ ้น เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ บริ ษัทฯได้ มีการปรับตัวโดยมีการใช้
เครื่ องจักรที่มีประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อให้ ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน และให้ มีการผลิตที่มี
ประสิทธิ ภาพเพื่อให้ ต้นทุนของสินค้ าอยู่ในระดับที่เหมาะสม ที่จะสนับสนุนให้ ราคาสามารถแข่งขันใน
ตลาดได้
(ค) แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันในอนาคต
บริ ษัทฯ ยังคงใช้ การวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณท์ใหม่ทกุ ปี และออกสินค้ าใหม่ทกุ ๆ 3 เดือน
และทางด้ านสูตรของผลิตภัณฑจะมีการปรับสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและใช้ วตั ถุดิบที่ไม่เฉพาะเจาะจงสําหรับแต่
ละสูตรให้ มากเกินความจําเป็ น เพื่อให้ บริ ษัทไม่ต้องจัดซื ้อวัตถุดิบที่หลากหลาย แต่เป็ นการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ
น้ อยรายการโดยได้ ราคาที่ตํ่า เพื่อให้ ต้นทุนการผลิตสามารถแข่งขันได้ ในตลาด ปริ มาณการสัง่ ซื ้อจากกลุม่
ลูกค้ าที่เพิ่มขึ ้นในแถบเอเชีย สนับสนุนให้ บริ ษัทสามารถบริ หารจัดการการสัง่ ซื ้อได้ ดียิ่งขึ ้น
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัทได้ มีการจัดหาวัตถุดบิ ที่มีคณ
ุ ภาพและมีราคาที่เหมาะสม ทังวั
้ ตถุดบิ ประเภทเคมีภณ
ั ฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตสินค้ า โดยบริ ษัทฯมีการจัดซื ้อจัดหาจากผู้ผลิตทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ มีการคัดสรรเปรี ยบเทียบคุณภาพและราคาก่อนที่จะสรุ ปการสัง่ ซื ้อ นอกจากนี ้ยังมีการ
เลือกใช้ วตั ถุดิบที่ไม่เป็ นอันตรายต่อผู้บริ โภค และตรวจสอบผู้ผลิตเกี่ยวกับมาตรฐานในการว่าจ้ างแรงงาน
ซึง่ เป็ นการพิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยบริ ษัทจะจัดซื ้อจัดหาจากผู้ขายที่มีการว่าจ้ างแรงงาน
ที่ถกู ต้ องมีการปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเหมาะสม
จากการจัดหาวัตถุดบิ ที่มีคณ
ุ ภาพ จะทําให้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ ของบริ ษัทเป็ นที่ยอมรับและเชื่อถือของ
ผู้บ ริ โ ภค และบริ ษั ท มี ก ารพัฒ นาการจัด การด้ า น Logistic เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารการผลิต เป็ น ไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพ
บริ ษัทฯมีการกํ าหนดขั้นตอนวิธีการกํ าจัดของเสีย และกากอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม โดย
การว่ า จ้ า งบริ ษั ท ที่ รั บ กํ า จัด กากอุต สาหกรรม ซึ่ง ได้ ก ารรั บ รองจากภาครั ฐ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ผลเสี ย ต่อ
สิ่งแวดล้ อม นอกจากนี บ้ ริ ษัทได้ ใช้ บริ การของบ่อบําบัดนํ า้ เสียของโครงการฯ ในการกํ าจัดนํ า้ เสียของ
บริ ษั ท ฯ ซึ่ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความตระหนัก ต่อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และการปฏิ บัติต ามระเบี ย บข้ อ บัง คับ ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้ วยเรื่ องการกําจัดกากอุตสาหกรรม
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4. งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
-ไม่มี –
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรี ส์ จํากัด
1. ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายเวชภัณฑ์เพื่อการรักษาโรค รวมทั ้งผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
2. การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่สาํ คัญ
- กลยุทธ์ การแข่ งขัน
บริ ษัทเน้ นกลยุทธ์ การแข่งขันไปที่ การนําส่งสินค้ าที่แตกต่างจากคู่แข่งด้ วย การพัฒนา สูตรการ
ผลิต และขบวนการผลิต ที่เน้ นมูลค่าเพิ่ม การส่งเสริ มการขาย จะตรงไปที่แพทย์เฉพาะทางและบุคคลากร
ทางการแพทย์เป็ นหลัก เช่น เภสัชกร พยาบาล ผู้ช่วย ฯลฯ ใช้ กลยุทธ์ สินค้ าราคายุติธรรมและการเข้ าถึง
ทั้งยังมีฐานลูกค้ าที่เป็ นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคคลากรสาธารณสุขเป็ นสําคัญ
- ลักษณะลูกค้ า
บริ ษัทได้ แบ่งลูกค้ าเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่
1. กลุม่ ลูกค้ าภายในประเทศ
กลุม่ ลูกค้ าของบริ ษัทเป็ น โรงพยาบาลรัฐ เอกชน คลินิก ร้ านขายยา ทัว่ ประเทศ
2. กลุม่ ลูกค้ าต่างประเทศ
มีการส่งออกสูป่ ระเทศพม่า กัมพูชา และมีเป้าหมายสูต่ ลาดอาเซียน
- กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย บริ ษัทฯ ต้ องการขยายตลาดไปยังกลุม่ ลูกเดิมที่มีอยู่ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์
เดิมและคิดค้ นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในกลุม่ ลูกค้ าปั จจุบนั รวมไปถึงการ
ขยายตลาดสูต่ ลาดอาเซียน
- การจําหน่ ายและช่ องทางจําหน่ าย
บริ ษัทฯ มีทีมขายและการตลาดที่จดั จําหน่ายถึงลูกค้ าเป้าหมายโดยตรง และเป็ นผู้นําส่งข้ อมูล
ผลิตภัณฑ์ เอกสารมาตรฐาน การบริ การหลังการขาย
(ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
ด้ วยเหตุที่การเติบโตของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมทรงตัว และนโยบายสุขภาพด้ านยาจากภาครัฐ
ที่เน้ นการใช้ ยาสามัญในประเทศ จึงส่งผลเชิงบวกกับ ผู้ผลิตเวชภัณฑ์เพื่อการรักษาโรคที่เป็ น ยาสามัญ
ประกอบกับ การรวมตัว ประชาคมอาเซี ยน ทํ า ให้ ค วามต้ อ งการการใช้ ย า สามัญ ในประเทศ สูง ขึน้
จึงนับว่าเป็ นโอกาสเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมเวชภัณฑ์เพื่อการรักษาโรค
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(ค) แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันในอนาคต
ด้ วยเหตุที่การเติบโตของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมทรงตัว และนโยบายสุขภาพด้ านยาจากภาครัฐ
ที่เน้ นการใช้ ยาสามัญในประเทศ จึงส่งผลเชิงบวกกับ ผู้ผลิตเวชภัณฑ์เพื่อการรักษาโรคที่เป็ น ยาสามัญ
ประกอบกับการรวมตัวประชาคมอาเซียน ทําให้ ความต้ องการการใช้ ยาสามัญในประเทศ สูงขึ ้น จึงนับว่า
เป็ นโอกาสเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมเวชภัณฑ์เพื่อการรักษาโรค
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัท โอสถ อิ นเตอร์ แลบบอราทอรี ส์ จํ ากัด มี สํานักงานตัง้ อยู่ที่ 600/9 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิ บาล 8
ตําบลหนองขาม อํ าเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20230 และสํานักงานสาขา ตัง้ อยู่เลขที่ 85, 87, 89
ถนนมไหสวรรย์ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร 10120 บริ ษัทได้ รับการรองรั บ
มาตรฐาน GMP จากสํ า นัก งานคณะกรรมการอาหารและยาขั้น สูง 2 ปีซ้ อ นต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง ปั จ จุบัน
มาตรฐานการบริ การ ISO 9001 version 2008 รวมทังอยู
้ ใ่ นระหว่างการรองรับมาตรฐานสิ่งแวดล้ อม ISO
14000 มาตรฐานห้ องปฏิบตั กิ าร ISO 17025
4. งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
-ไม่มี –
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