
ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้ 

รายได้ของกลุ่มบริษัทตามงบการเงนิเฉพาะกิจการ

ของแต่ละบริษัท 

%การถือ

หุ้นของ

บริษัทฯ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการผลิตและธุรกิจอ่ืน         

  ผลิตเคร่ืองสําอาง         

  บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล                

  เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) 

ในประเทศ 
- 

1,841.6 31.78 1,884.6 32.10 1,973.0 32.70 

ตา่งประเทศ 1,984.6 34.24 2,179.2 37.12 2,534.6 42.01 

รวมผลิตเคร่ืองสําอาง   3,826.2 66.02 4,063.8 69.22 4,507.6 74.71 

  ผลิตบรรจุภัณฑ์         

  บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนแูฟคเจอร่ิง     

  จํากดั 

ในประเทศ 
50.00 

1,038.5 17.92 942.8 16.06 821.7 13.62 

ตา่งประเทศ 96.1 1.66 106.8 1.82 105.0 1.74 

  รวมผลิตบรรจุภัณฑ์   1,134.6 19.58 1,049.6 17.88 926.7 15.36 

  ธุรกิจอ่ืน         

บริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ในประเทศ 

99.99 
10.3 0.18 10.9 0.18 13.9 0.23 

ตา่งประเทศ - - - - - - 

บริษัท อี เอฟ จํากดั 
ในประเทศ 

99.99 
20.2 0.35 22.6 0.38 22.8 0.38 

ตา่งประเทศ - - - - - - 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล    

(ย.ูเค.) จํากดั 

ในประเทศ 
100.00 

- - - - - - 

ตา่งประเทศ 264.4 4.56 272.8 4.65 242.2 4.01 

บริษัท กวา่งโจว เอส แอนด์ เจ คอสเมตกิส์ 

จํากดั 

ในประเทศ 
100.00 

- - - - - - 

ตา่งประเทศ - - - - 0.2 0.00 

บริษัท โฟรดบัเบิล้ยดูี วิชัน่ (เอช.เค.) จํากดั 
ในประเทศ 

100.00 
- - - - - - 

ตา่งประเทศ 59.0 1.02 58.0 0.99 64.4 1.07 

บริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยดูี วิชัน่ จํากดั 
ในประเทศ 

99.99 
64.3 1.11 21.5 0.37 2.8 0.05 

ตา่งประเทศ 2.9 0.05 1.0 0.02 - - 

บริษัท เอสเอเอเอส จํากดั 
ในประเทศ 

99.99 
0.7 0.01 0.5 0.01 - - 

ตา่งประเทศ - - - - - - 

  รวมธุรกิจอ่ืนๆ   421.8 7.28 387.3 6.60 346.3 5.74 

รวมรายได้จากการผลิตและธุรกิจอ่ืน   5,382.6 92.88 5,500.7 93.70 5,780.6 95.8 

รายได้อ่ืน   370.3 6.39 302.8 5.16 206.8 3.43 

ส่วนแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม   42.4 0.73 66.7 1.14 46.1 0.76 

รวมรายได้ทัง้สิน้   5,795.3 100.00 5,870.2 100.00 6,033.5 100.00 

หมายเหตุ : บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดเพ่ิมเติมไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินสําหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 หวัข้อ 28  การเสนอข้อมลู

ทางการเงินจําแนกตามสว่นงาน 



 

การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคัญในปีท่ีผ่านมาของลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกัด (มหาชน) 
 

• ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตชัน้นําในอุตสาหกรรมความงามและเคร่ืองสําอางกว่า 30ปี ท่ีให้บริการผลิตทัง้ OEM/ODM อย่างครบวงจร 

ครอบคลมุตัง้แต่ขัน้ตอนการวิจัยและพฒันา การวิจัยผลิตภณัฑ์ด้วยนวตักรรมใหม่ๆ   การออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์     

การพฒันาสินค้าตามความต้องการของลกูค้า การผลิตสินค้าด้วยเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยัและมีมาตรฐาน 

ตลอดจนออกแบบแนวคิดทางธุรกิจ พร้อมทัง้กลยุทธ์ทางการตลาดให้กบัลกูค้าทัง้ในและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจสตาร์ทอพั 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคณุภาพระดบัโลก ซึ่งจากใบรับรองมาตรฐานคณุภาพเหลา่นีส้ร้างความเช่ือมัน่ใน

คณุภาพของสนิค้าให้แก่ลกูค้ามากยิ่งขึน้  อาทิเช่น  

- หนงัสอืรับรองมาตรฐานการผลติ “GMP” จากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) กระทรวงสาธารณสขุ 

- ใบรับรองระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001 : 2015 จาก TUV ASIA PACIFIC LIMITED – Hong Kong 

- ใบรับรองระบบบริหารจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001 : 2015 จาก TUV ASIA PACIFIC LIMITED – Hong Kong 

- ใบรับรองคณุภาพมาตรฐาน ISO17025 เคร่ืองสาํอาง ประเภทโลชัน่จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

กระทรวงสาธารณสขุ 

- ใบรับรองด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001 : 2007 จาก TUV ASIA PACIFIC LIMITED  

Hong Kong 

- ใบรับรอง CSR-DIW (Corporate Social Responsibility - Department of Industrial Work) หรือเทียบเทา่ ISO 26000 

- ใบรับรองคณุภาพมาตรฐาน ISO 22716 : 2007 จาก TUV ASIA PACIFIC LIMITED – Hong Kong 

- ใบรับรอง ESG 100 (Environmental Social Governance 100)จากสถาบนัไทยพฒัน์ 

- เคร่ืองหมายรับรอง ฮาลาล จากคณะกรรมการกลาง อิสลามแห่งประเทศไทย 

- ใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001:2553) 

- บริษัทฯ เป็นสมาชิก The Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) หรือ SEDEX  

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

โอกาสและความท้าทายในปัจจุบนั ในเร่ืองของการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ท่ีต้องการความแปลกใหม่และทนัสมยัอยู่

ตลอดเวลา ดงันัน้ จึงทําให้ Product Life Cycle ของสินค้าสัน้กว่าสมยัก่อน อีกทัง้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ง่าย ผ่านสื่อ 

Social Media ต่างๆ รวมไปถึง Real Influencer ผู้ บริโภคมีส่วนร่วมในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการ จึงทําให้

ผู้ประกอบการตา่งๆ ต้องเกาะติดสถาณการณ์ และเข้าใจความต้องการของลกูค้าอยา่งแท้จริง ทําให้บริษัทต้องมีการปรับเปลีย่นวิธีคดิ

และกระบวนการทํางานใหม่ในการทํางานทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีพร้อมขายและยังคงอยู่ในกระแส รวมถึงการปรับ

กระบวนการทํางานให้กระชบัและสัน้ลง เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดในยคุดิจิทลั 

อีกทัง้  ผู้บริโภคหนัมาให้ความสนใจกบัผลติภณัฑ์ท่ีสกดัจากธรรมชาตซิึง่ท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม และปลอดภยัเพ่ิมมากขึน้ 

สง่ผลให้เกิดการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ประเภทใหม ่ๆ ท่ีใช้สมนุไพรตามธรรมชาติเป็นวตัถดุิบในการผลติผลติภณัฑ์เคร่ืองสาํอางมี

แนวโน้มเติบโตอยา่งรวดเร็วมากขึน้   

 

 



 

บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์การตลาด โดยเน้นคณุภาพของสินค้าท่ีมาตรฐานสงู รวมถึงมีการออกแบบบรรจุภณัฑ์ของสินค้าให้มี

ความสวยงาม ทนัสมยั สะดวกต่อการใช้งาน อีกทัง้มีการวิจยัและพฒันาสินค้าเพ่ือเพ่ิมผลิตภณัฑ์ใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้าดงักลา่ว และขยายฐานสู่ลกูค้าใหม่ เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงและเพ่ิมศกัยภาพการเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ยืน การตัง้

ราคาจะคํานึงถึงภาพลกัษณ์ของสินค้า ต้นทนุการผลิต และต้นทนุการตลาดเป็นพืน้ฐาน เน้นความเหมาะสมของคณุภาพกบัราคาท่ี

ดงึดดูความสนใจของลกูค้า  โดยคํานงึถึงความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า 

• การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษัท 

บริษัทฯ มีการจดัหาวตัถดุิบและบรรจุภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลายและราคาท่ีแข่งขนัได้ ตรงความต้องการของลกูค้าจาก

โรงงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ท่ีมีความเช่ียวชาญในการผลิต สง่มอบตรงเวลา มีเทคโนโลยีการผลิตและเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั 

มีระบบการควบคมุคณุภาพท่ีมีมาตรฐาน  

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

การแข่งขันตลาดเคร่ืองสําอางทัง้ในและต่างประเทศยังคงมีภาวะแข่งขันสูง เน่ืองจากพฤติกรรมของผู้ บริโภคท่ี

เปลี่ยนแปลงไป  การผลิตสินค้าท่ีโดนใจ คุณภาพและราคาของผลิตภณัฑ์เป็นปัจจัยสําคญัในการแข่งขนัของตลาดเคร่ืองสําอาง   

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพฒันาทรัพยากรบคุคล การบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร เพ่ือสร้างความพึงพอใจ และความสมัพนัธ์กบัลกูค้าใน

การขยายตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ  

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกัด   

•   ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ผลิตภณัฑ์สว่นใหญ่เป็นบรรจุภณัฑ์เคร่ืองสําอางและยา  ซึ่งผลิตตามความต้องการของลกูค้า โดยมีการออกแบบแม่พิมพ์ร่วม

ต่างๆ ให้ตัดสินใจเลือก หรือรับบรรจุภัณฑ์ท่ีมีลักษณะเดิมของลูกค้า การท่ีบริษัทฯได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ                   

ISO 9001:2000 จากสถาบนั BVQI ในต้นปี 2003 และเปลีย่นมาเป็นระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001:2008 จากสถาบนั TUV NORD 

ในปลายปี 2012 พร้อมทัง้ขอการรับรองเพ่ิมระบบมาตรฐาน GMPในผลิตภณัฑ์หลอด จะทําให้ลกูค้ามัน่ใจในคณุภาพของผลติภณัฑ์

และบริการมากยิ่งขึน้  

•   การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

การตลาดทางด้านรูปแบบใหม่ ๆ ราคา เง่ือนไขการสัง่ซือ้ และระยะเวลาการส่งมอบ  ซึ่งมีการแข่งขนัสงูขึน้ บริษัทฯ ได้เน้น      

การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยพฒันาความรู้ทางเทคนิคการผลิตของพนกังาน สนบัสนนุให้พนกังานมีสว่นร่วมใน

การปรับปรุงงาน และนําเสนอการออกแบบผลติภณัฑ์ใหม ่ๆ เพ่ือศกัยภาพการแขง่ขนัมากขึน้ 

•   การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษัท 

บริษัทฯ คํานึงถึงคณุภาพวตัถดุิบในราคาท่ีเหมาะสมเป็นหลกั ซึ่งสามารถจดัหาจากผู้ผลิตภายในประเทศและพฒันาหาแหลง่

วตัถดุิบตวัใหมท่ี่มีคณุภาพ โดยท่ีคณุภาพสนิค้าไมเ่ปลีย่นแปลงและได้ต้นทนุการผลติท่ีลดลง 

•   แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

การขยายตวัในอตุสาหกรรมผลติบรรจภุณัฑ์พลาสติกภายในประเทศยงัคงมีเพ่ิมขึน้  การแขง่ขนัทางด้านราคาและความรวดเร็ว

ยงัเป็นความต้องการของตลาด  บริษัทฯ มุง่เน้นการพฒันาทรัพยากรบคุคล การบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร เพ่ือสร้างความพงึพอใจ 

และความสมัพนัธ์กบัลกูค้าในการขยายตลาดในประเทศและตา่งประเทศ 

 



 

บริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย)  จาํกดั  

• ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

Wild Lives คือผลิตภณัฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ ท่ีช่ืนชอบการพกัผ่อนในรูปแบบของการท่องเท่ียวตามธรรมชาติ 

และกิจกรรมกลางแจ้ง รวมทัง้ยงัสามารถใช้ในชีวิตประจําวนัได้ โดยปัจจุบนัมีกลุม่ผลิตภณัฑ์อยู่ 2 กลุม่หลกั ได้แก่ กลุม่ผลิตภณัฑ์

ปอ้งกนัแดด และกลุม่ผลติภณัฑ์ปอ้งกนัยงุ 

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

บริษัทฯ มีการขยายตลาดและเพ่ิมช่องทางการจําหน่าย เพ่ือสร้างความสะดวกในการหาซือ้ผลิตภณัฑ์ โดยเฉพาะพืน้ท่ี

ซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวชายทะเลในภาคใต้ ภาคตะวันออก รวมทัง้แหล่งท่องเท่ียวทางภาคเหนือของประเทศไทย เช่น 

เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เป็นต้น พร้อมทัง้ขยายตลาดไปยงัภูมิภาคอาเซียน เช่น กมัพูชา พม่า ลาว และมุ่งเน้นไปท่ี

ร้านขายยาเป็นสําคัญ รวมทัง้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และกลยุทธ์การตลาด เพ่ือท่ีจะแข่งขันในตลาดได้ แต่ยังคงเน้น      

กลยทุธ์การตลาดท่ีทําให้บริษัทประสบความสําเร็จเป็นหลกั 

• การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด  ได้มอบหมายหรือว่าจ้างให้บริษัทในเครือท่ีได้รับการคดัเลือกจํานวน 1 ราย และ        

นอกเครือจํานวน 1 รายเป็นผู้ ดําเนินการผลิต ทําการจัดหาวัตถุดิบและพัฒนาสินค้าตามความต้องการของผู้ บริโภคท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับทิศทางการตลาด รวมทัง้ บริษัทเหล่านีเ้ป็นผู้ผลิตท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001 

และ GMP  ดงันัน้จึงไมม่ีผลกระทบในเร่ืองการจดัหาผลติภณัฑ์และคณุภาพทางสนิค้า 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

ผลติภณัฑ์ Personal Care สาํหรับการเดินทางทอ่งเท่ียวและกิจกรรมกลางแจ้ง ยงัคงมีแนวโน้มเติบโตไปตามสภาวะการเติบโต

ทางอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีได้รับการส่งเสริมอย่างมากในประเทศไทย ประกอบกับพฤติกรรมการใช้ผลิตภณัฑ์ของผู้บริโภค

ภายในประเทศมีแนวโน้มท่ีจะใช้ผลิตภณัฑ์กลุม่นีม้ากขึน้  ซึ่งจะสง่ผลต่อการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากขึน้ โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนของ

ประเทศไทย คือมาจากช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม เป็นหลกัประมาณ 25% ซึง่ในช่วงเวลาดงักลา่วจะมีการเตบิโตสงูสดุด้วย 55% 

เมื่อเทียบกบัการขายโดยเฉลีย่ทัง้ปี 

บริษัท อี เอฟ จาํกดั  

• ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของและเป็นผู้จดัจําหน่ายสินค้าอปุโภค ตรายี่ห้อสินค้า ได้แก่ EXFAC กลุม่PERSONAL CARE  ยี่ห้อ BIO EX               

กลุ่มเคมีภณัฑ์ทําความสะอาด เป็นผู้ จําหน่ายของใช้ในกระบวนการผลิตสําหรับโรงงานอตุสาหกรรม และยงัมีสินค้าซือ้มาขายไป  

กลุม่ PERSONAL CARE  และกลุม่กระบวนการขนสง่ตา่งๆโรงงานอตุสาหกรรมจากบริษัท TRADER อ่ืน ๆ  

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

มุง่เน้นการเข้าหาลกูค้า แบบเข้าพบ เข้าถงึ เข้าใจ  รวมถงึการบริการท่ีดี โดยแยกออกเป็นประเภทสนิค้า ดงันี ้

1. BIO-EX - มีการแข่งขันในระดบัปานกลาง เน่ืองจากมี trading รายอ่ืนในการนําสินค้าต่าง ๆ ทัง้มียี่ห้อและไม่มียี่ห้อ          

มานําเสนอลกูค้า แต่ในปัจจุบนั แต่ละบริษัทคํานึงถึงความสะดวกสบายในเร่ืองจดัการทัง้ตวับคุคลและการจดัหาสินค้า       

จึงได้จดัจ้างบริษัทแมบ้่านเข้ามาดแูลแทนเป็นสว่นใหญ่ 



 

2. EXFAC - มีการแข่งขนัในระดบัปานกลาง ส่วนมากกลุ่มนีจ้ะให้ความสําคญัของตวัครีมอาบนํา้ รวมถึงสบู่เหลวล้างมือ     

ซึง่เป็นท่ีต้องการของลกูค้ากลุม่สถานท่ีให้บริการจึงยงัคงทําการตลาดได้ 

3. กลุ่มวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิต/ขนส่ง - มีการแข่งขนัในระดบัสงูพอสมควร เพราะเป็นสินค้าท่ีใช้แล้วหมดไป และ

จําเป็นต้องใช้ จึงเป็นท่ีต้องการของโรงงานในเขตอตุสาหกรรม โดยความต้องการจะแปรผนัตามขนาดของโรงงานนัน้ ๆ  

เช่น ฟิล์มยืดพนัพาเลท OPP เทป กระดาษ และอ่ืนๆ 

• การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ ได้มอบหมาย/ว่าจ้างให้บริษัทฯ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตในระดับสากล ทัง้ในเครือและนอกเครือเป็น

ผู้พัฒนาและผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้ บริโภค ในกลุ่มเป้าหมาย บริษัทฯ จึงมีขีดความสามารถในการจัดหาให้

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งเพียงพอตอ่การขยายตวัของตลาดในอนาคต 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

แนวโน้มอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันยังคงอยู่ระดับสูงในด้านการกําหนดราคา บริษัทฯ จึงเน้นในเร่ืองการเข้าพบ         

แบบเข้าถึง และ เข้าใจความต้องการของผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด  เพราะเราให้ความสําคญัแบบท่ีปรึกษามากกว่าสินค้าท่ีเรา

นําเสนอ เพ่ือรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหมอ่ยา่งตอ่เน่ือง 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชั่นแนล (ย.ูเค.)  จาํกดั 

• ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

กิจกรรมหลักของบริษัทฯ คือ ให้บริการทางด้านการตลาดและจัดจําหน่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ท่ีเ ก่ียวข้องกับ                       

กลุม่อตุสาหกรรมการผลติเคร่ืองสาํอาง และผลติภณัฑ์ดแูลความงาม 

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

กลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นอตุสาหกรรมผลติเคร่ืองสาํอางและผลติภณัฑ์ดแูลความงาม  ซึง่บริษัทฯ มุง่เน้นการจดัจําหนา่ยวตัถดุิบ

และบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลายเป็นสิ่งสําคญั  โดยคํานึงถึง คุณภาพ ราคา ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการท่ี

หลากหลายของลกูค้า นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้บริการในการทําตลาดแก่ลกูค้าท่ีต้องการขยายฐานผู้บริโภคยงัประเทศองักฤษด้วย 

• การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ด้วยขอบเขตท่ีกว้างของผู้ผลิตท่ีหลากหลายและมากมายในประเทศองักฤษและประเทศใกล้เคียงทําให้บริษัทฯ สามารถคดัสรร

วตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ท่ีมีคณุภาพสงูเพ่ือลกูค้าสามารถนําไปใช้ในการผลติสนิค้าท่ีจะจําหนา่ยได้ในตลาดทัว่โลก 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต  

การแข่งขนัยงัคงเน้นเร่ืองคณุภาพสินค้า ราคา และการสง่มอบ ทัง้นี ้ประเทศองักฤษเป็นแหลง่ตลาดท่ีสาํคญัสาํหรับผลติภณัฑ์

เคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม ดงันัน้ความพึงพอใจของผู้บริโภคจะเป็นตวักําหนดรูปแบบและการออกแบบ  ซึ่งบริษัทฯ 

ได้มีการติดตามแนวโน้มของตลาดอยา่งใกล้ชิด เพ่ือสามารถให้ทนัตอ่ความตอบสนองความต้องการได้อยา่งแท้จริง 

บริษัท กว่างโจว เอส แอนด์ เจ คอสเมติกส์  จาํกัด 

• ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

กิจกรรมหลักของบริษัทฯ คือ ให้บริการทางด้านการตลาดและจัดจําหน่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ท่ีเ ก่ียวข้องกับ                       

กลุม่อตุสาหกรรมการผลติเคร่ืองสาํอาง และผลติภณัฑ์ดแูลความงาม 



 

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

กลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นอตุสาหกรรมผลติเคร่ืองสาํอางและผลติภณัฑ์ดแูลความงาม  ซึง่บริษัทฯ มุง่เน้นการจดัจําหนา่ยวตัถดุิบ

และบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลายเป็นสิ่งสําคญั  โดยคํานึงถึง คุณภาพ ราคา ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการท่ี

หลากหลายของลกูค้า นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้บริการในการทําตลาดแก่ลกูค้าท่ีต้องการขยายฐานผู้บริโภคยงัประเทศจีนด้วย 

• การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ด้วยขอบเขตท่ีกว้างของผู้ผลิตท่ีหลากหลายและมากมายในประเทศจีน และประเทศใกล้เคียง  ทําให้บริษัทฯ สามารถคดัสรร

วตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ท่ีมีคณุภาพสงูเพ่ือลกูค้าสามารถนําไปใช้ในการผลติสนิค้าท่ีจะจําหนา่ยได้ในตลาดทัว่โลก 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต  

การแข่งขนัยงัคงเน้นเร่ืองคุณภาพสินค้า ราคา และการส่งมอบ ทัง้นี ้ประเทศจีนเป็นแหล่งตลาดท่ีสําคญัสําหรับผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสาํอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม  ดงันัน้ ความพึงพอใจของผู้บริโภคจะเป็นตวักําหนดรูปแบบและการออกแบบ  ซึ่งบริษัทฯ 

ได้มีการติดตามแนวโน้มของตลาดอยา่งใกล้ชิด เพ่ือสามารถให้ทนัตอ่ความตอบสนองความต้องการได้อยา่งแท้จริง 

บริษัท โฟร์ดับเบิล้ยดูี วิชั่น (เอช.เค) จาํกัด 

• ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

กิจกรรมหลักของบริษัทฯ คือ ให้บริการทางด้านการตลาดและจัดจําหน่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ท่ีเ ก่ียวข้องกับ                       

กลุม่อตุสาหกรรมการผลติเคร่ืองสาํอาง และผลติภณัฑ์ดแูลความงาม 

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

กลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นอตุสาหกรรมผลติเคร่ืองสาํอางและผลติภณัฑ์ดแูลความงาม  ซึง่บริษัทฯ มุง่เน้นการจดัจําหนา่ยวตัถดุิบ

และบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลายเป็นสิ่งสําคญั  โดยคํานึงถึง คุณภาพ ราคา ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการท่ี

หลากหลายของลกูค้า นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้บริการในการทําตลาดแก่ลกูค้าท่ีต้องการขยายฐานผู้บริโภคยงัฮ่องกงด้วย 

• การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ด้วยขอบเขตท่ีกว้างของผู้ผลติท่ีหลากหลายและมากมายในฮ่องกง และประเทศใกล้เคียง  ทําให้บริษัทฯ สามารถคดัสรรวตัถดุิบ

และบรรจภุณัฑ์ท่ีมีคณุภาพสงูเพ่ือลกูค้าสามารถนําไปใช้ในการผลติสนิค้าท่ีจะจําหนา่ยได้ในตลาดทัว่โลก 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต  

การแข่งขันยังคงเน้นเร่ืองคุณภาพสินค้า ราคา และการส่งมอบ ทัง้นี ้ฮ่องกงเป็นแหล่งตลาดท่ีสําคัญสําหรับผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม  ดงันัน้ ความพึงพอใจของผู้บริโภคจะเป็นตวักําหนดรูปแบบและการออกแบบ ซึ่งบริษัทฯ 

ได้มีการติดตามแนวโน้มของตลาดอยา่งใกล้ชิด เพ่ือสามารถให้ทนัตอ่ความตอบสนองความต้องการได้อยา่งแท้จริง 

บริษัท โฟร์ดับเบิลยดูี วิชั่น จาํกัด 

• ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยูดี วิชั่น จํากัดเป็นบริษัทฯ ท่ีทําธุรกิจซือ้มาขายไปท่ีให้บริการความงามครบวงจรโดยมุ่งเน้นท่ีการซือ้ขาย

วตัถดุิบ บรรจภุณัฑ์และรายการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัความสวยความงามโดยจดัหาให้กบัตลาดในประเทศไทยเป็นหลกัและตลาด AEC 

 

 



 

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

ในฐานะท่ีเป็นธุรกิจใหม่บริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยูดี วิชั่น จํากัดได้สร้างกลุ่มผลิตภณัฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ี

เพ่ิมขึน้และผู้ผลติในภมูิภาคอาเซียนท่ีมีความหลากหลายของผลติภณัฑ์ความงามและบริการ 

• การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ในขัน้ต้นบริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยูดี วิชั่น จํากดัจะทํางานร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงาน S & J เพ่ือจัดหาแหล่งผลิตภณัฑ์และ

วตัถดุิบจากยโุรป เอเชียและอเมริกาเพ่ือสร้างหว่งโซอ่ปุทานการดําเนินงานท่ีมีศกัยภาพสาํหรับธุรกิจของ AEC 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

เน่ืองด้วยประเทศไทยเป็นกุญแจสําคัญทางการค้าในภูมิภาคและการท่ีตลาดท่ีเก่ียวข้องขยายตัวเพ่ิมมากขึน้จะทําให้               

การหมนุเวียนสนิค้าระหวา่งประเทศและการบริการทําได้ง่ายขึน้และเปิดโอกาสท่ีสาํคญัสาํหรับบริษัทฯ ของไทยท่ีจะเข้าร่วมในธุรกิจท่ี

เติบโตใหม่ๆ  

บริษัท เอสเอเอเอส จาํกัด   

• ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

มุ่งให้บริการงานวิจัยและพัฒนารวมทัง้การเตรียมวตัถุดิบ และสูตรของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ดูแลสุขภาพและความงาม โดยเน้น

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสาํอางเป็นหลกั ตลอดจนการให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์หลกันีด้้วยวิธีทางเคมี จุลชีววิทยา และ ชีวกายภาพ 

นอกจากนี ้ยงัให้บริการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นสตูรพืน้ฐาน สตูรกึ่งสําเร็จรูป และสินค้าสําเร็จรูปของผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางในปริมาณ   

ขนาดเลก็ รายการบริการเพ่ิมเตมิอ่ืน ๆ สามารถดําเนินการให้ได้ตามการร้องขอท่ีทําได้ 

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

การวิจยัและพฒันาถือเป็นกลยทุธ์หลกั ซึ่งคู่แข่งในท้องตลาดท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการด้านงานวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ี

เป็นของบริษัทเอกชน นัน้มีน้อยมาก แม้แตใ่นธุรกิจอตุสาหกรรมเคร่ืองสาํอาง สว่นใหญ่มุง่เน้นการเลยีนแบบและพฒันา ขาดการวิจยั

และพฒันาอย่างจริงจงั  จึงมกัดําเนินงานแบบผู้ตามมากกว่าผู้ นํา จึงทําให้การเจริญเติบโตทางธุรกิจไม่ก้าวหน้าอย่างท่ีควรจะเป็น 

ขณะท่ีบริษัทอตุสาหกรรมชัน้นําของโลก สว่นใหญ่จะมีหน่วยงานวิจยัและพฒันา หรือหน่วยงานและนวตักรรม เพ่ือนําองค์ความรู้ท่ี

ได้มาสร้างสรรค์และปรับปรุงผลติภณัฑ์ รวมทัง้กระบวนการ และบริการท่ีสามารถสนองตอ่ความต้องการของตลาด จึงทําให้ธุรกิจด้าน

เคร่ืองสําอางของบริษัทเหล่านี ้ประสบความสําเร็จและก้าวหน้าอย่างมาก อีกทัง้ยั่งยืน ด้วยเหตุนี ้จึงเป็นโอกาสอันดีของบริษัท           

ท่ีให้บริการงานวิจยัและพฒันา เพ่ือสนองตอบต่ออตุสาหกรรมเคร่ืองสําอางทัง้ในไทยและต่างประเทศท่ีต้องการงานวิจยัและพฒันา

วตัถดุิบและสตูรผลติภณัฑ์เคร่ืองสาํอางท่ีมีความโดดเดน่ตา่งจากคูแ่ขง่ รวมถึงคณุภาพและราคาตามท่ีลกูค้าต้องการ 

• การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษัท 

เน่ืองจากงานของบริษัทมุง่ให้บริการงานวิจยัและพฒันารวมทัง้การเตรียมวตัถดุิบ และสตูรของผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ดแูลสขุภาพและ

ความงาม โดยเน้นผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางเป็นหลกั ในส่วนของงานท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยและพัฒนาหรือเตรียมวตัถดุิบท่ีใช้ใน

ผลติภณัฑ์ท่ีมาจากแหลง่ธรรมชาติเพ่ือสร้างคณุคา่ให้แก่ทรัพยากรของประเทศชาติเป็นสาํคญั อีกทัง้มีความหลากหลาย และมีโอกาส

ให้ได้สิง่ท่ีมีคณุคา่ตามท่ีต้องการ ทัง้นีก้ารดําเนินการเพ่ือให้ได้สิง่ท่ีต้องการจากแหลง่ธรรมชาติ จําเป็นต้องมีสารเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการ

สกัดเอาสารท่ีต้องการออกมา ซึ่งการจัดหาสารเพ่ิมเติมเหล่านีจ้ะมองท่ีสามารถหาหรือผลิตได้ในประเทศไทย สําหรับสูตรของ

ผลติภณัฑ์ ถ้าลกูค้าให้โจทย์มาคิดค้นจากบริษัทเอง เปา้หมายจะเน้นไปท่ีมีองค์ประกอบหรือสว่นผสมท่ีใช้วตัถดุิบท่ีเป็นธรรมชาติและ



 

สามารถจดัหาหรือผลติได้ในประเทศไทยให้มากท่ีสดุ ทัง้นี ้เพ่ือรักษาสิง่แวดล้อม รวมทัง้ให้ประโยชน์แก่ประเทศชาติมากท่ีสดุ อยา่งไร

ก็ดีหากมีความจําเป็นต้องใช้สว่นประกอบท่ีไมส่ามารถจดัหาได้ในประเทศ อาจต้องมีการนําเข้าจากตา่งประเทศบ้างบางสว่น   

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

 จากการสนับสนุนของรัฐบาลท่ีกล่าวถึง Thailand 4.0 คาดการณ์ได้ว่า กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ     

ความงาม จะตื่นตวัเร่ืองการทําวิจยัและพฒันา โดยเฉพาะวตัถดุิบท่ีจะนํามาใช้เป็นองค์ประกอบในผลติภณัฑ์ท่ีกลา่วถึงนีจ้ากผลผลิต

ทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ รวมทัง้สถาบนัการศึกษา และองค์กรวิจัยของรัฐ       

จะหนัมาสนใจการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์จากแหลง่ธรรมชาติท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึน้ โดยเฉพาะการเพ่ิมมลูคา่ให้

เป็นผลผลติสดุท้ายท่ีจะสามารถนําไปสูก่ารใช้ประโยชน์ทางธุรกิจมากขึน้ ทัง้นี ้แหลง่ทนุวิจยัของประเทศขณะนี ้หลายแหลง่ทนุเน้นให้

ทนุการสนบัสนนุโครงการวิจยัท่ีมีโอกาสหรือศกัยภาพนําไปสูก่ารเพ่ิมมลูคา่ทางเศรษฐกิจ และบางแหลง่ทนุเน้นต้องมีความร่วมมือกบั

ภาคธุรกิจเอกชน จึงมองว่าภาวะงานวิจัยและพัฒนาในกลุ่มอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะท่ีจะร่วมมือกับ

สถาบนัการศึกษา หรือองค์กรวิจัยของรัฐ ซึ่งภาวะดงักล่าวจะทําให้คู่แข่งของบริษัทมีมากขึน้ และสภาพการแข่งขนัของบริษัทใน

อนาคตจะมมีากขึน้ ทัง้นีก้ารสร้างพนัธมิตรมีโอกาสทําให้การแขง่ขนัดงักลา่วลดลงได้  

บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จาํกัด 

• ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการเก่ียวกบัการผลติ และบํารุงรักษาโรงไฟฟา้ในโครงการผู้ผลติกระแสไฟฟา้เอกชนและโรงงานอตุสาหกรรม

ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ ให้บริการเช่าเคร่ืองจกัรผลิตกระแสไฟฟ้าและประเมินคณุภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟ้าสําหรับท่ี

ปรึกษาทางการเงิน 

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

สภาพการแขง่ขนัในตลาดของผู้ให้บริการเดินเคร่ืองและบํารุงรักษาโรงไฟฟา้อยูใ่นภาวการณ์แขง่ขนัสงูมผีู้ประกอบการจากทัง้ใน

ประเทศและผู้ เช่ียวชาญจากต่างประเทศเข้ามาสู่ธุรกิจนี ้แต่เน่ืองจากภาวะกําลงัผลิตไฟฟ้าสํารองอยู่ในภาวะทรงตวั และภาวะ    

ความต้องการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มสงูขึน้ตามสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ ประกอบกับกระแสการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นเอกชน   

บริษัทฯ จึงเช่ือวา่จะเป็นโอกาสให้สามารถขยายงานเพ่ือเพ่ิมจํานวนลกูค้าได้ 

• การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษัท 

บริษัทฯ มุ่งรักษาคณุภาพและผลงานของการจดัหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ  โดยมีการประเมินผลงานของผู้ จําหน่ายสินค้า หรือ    

ผู้ให้บริการตอ่บริษัทฯ และแสวงหาผู้ จําหนา่ยสนิค้าหรือผู้ให้บริการท่ีมีคณุภาพใหม ่ๆ เพ่ือให้เกิดการพฒันาด้านการบริหารจดัการ 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

การขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมขึน้มีผลต่อความมัน่ใจของผู้ผลิตสินค้าอปุโภคบริโภค และผู้ ให้บริการทัง้หลายให้มีการลงทนุ

หรือเพ่ิมกําลงัการผลิต  มีผลให้ต้องใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึน้เป็นสดัส่วนกัน ทําให้การผลิตกระแสไฟฟ้าทัง้ภาครัฐบาลและเอกชนขยายตวั

เพ่ิมขึน้ เป็นโอกาสของบริษัทฯ ท่ีจะเร่งดําเนินการสร้างผลงานให้แก่ลกูค้าในปัจจบุนั  ให้เป็นท่ีประจกัษ์โดยทัว่ไปซึง่สามารถนําไปใช้

อ้างอิงในการพยายามเพ่ิมจํานวนลกูค้าให้มากขึน้ในอนาคต 

 



 

บริษัท ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จาํกัด   

• ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการเพ่ิมการผลิตสินค้า ทัง้การเพ่ิมรุ่นของสินค้าและการออกสินค้าใหม่เพ่ือทดแทนสินค้าเดิม                         

มีการปรับเปลี่ยนสตูรการผลิตและการเปลี่ยนบรรจุภณัฑ์ให้ตอบสนองต่อการตลาดและความต้องการของผู้บริโภค สินค้าสําหรับ

ลกูค้าตา่งประเทศบริษัทฯได้มีการขยาย series ของผลติภณัฑ์ ให้มีมากขึน้จากเดิม 

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

บริษัทฯทําการขายโดยผ่านตวัแทนจําหน่ายในประเทศ ซึ่งเป็นศนูย์กระจายสินค้าทัง้ในประเทศและในแถบเอเชีย มีการขยาย

ฐานลกูค้าในแถบเอเชียและปรับปรุงผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ตามความต้องการของตลาดลกูค้า ทําให้บริษัทฯมียอดขายเพ่ิมขึน้ 

• การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษัท 

บริษัทฯมีการคดัสรรคดัเลอืกวตัถดุิบท่ีเข้มข้นมากขึน้ การบริหารสนิค้าคงคลงัท่ีดีมากขึน้ นอกจากนีก้ารผลติท่ีเพ่ิมทําให้บริษัทฯ

สามารถลดต้นทนุของวตัถดุิบจากปริมาณการสัง่ซือ้ท่ีมาก ซึง่มีผลให้ต้นทนุและราคาขายสนิค้าสามารถแขง่ขนัได้ในตลาด 

วตัถดุิบบางชนิด โดยเฉพาะเคมีภณัฑ์ท่ีมีท่ีมาจากกลุม่นํา้มนัมีการปรับเปลี่ยนราคาเพ่ิมขึน้ตามกลไกตลาด ทําให้บริษัทต้องใช้

กลยทุธ์ในการจดัซือ้ เช่น การเปรียบเทียบราคา การวางแผนการสัง่ซือ้ท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ได้วตัถดุิบในราคาถกูและได้คณุภาพท่ีดีตาม

มาตรฐาน 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

 บริษัทฯ ยงัคงใช้การวางแผนทางด้านสตูรของผลิตภณัฑ์ โดยจะมีการปรับสตูรท่ีมีคณุภาพและใช้วตัถุดิบท่ีไม่เฉพาะเจาะจง

สาํหรับแตล่ะสตูรให้มากเกินความจําเป็น เพ่ือให้บริษัทไมต้่องจดัซือ้วตัถดุิบท่ีหลากหลาย แตเ่ป็นการสัง่ซือ้วตัถดุิบน้อยรายการโดยได้

ราคาท่ีตํ่า เพ่ือให้ต้นทุนการผลิตสามารถแข่งขนัได้ในตลาด ปริมาณการสัง่ซือ้จากกลุ่มลกูค้าท่ีเพ่ิมขึน้ในแถบเอเชีย สนบัสนุนให้

บริษัทสามารถบริหารจดัการการสัง่ซือ้ได้ดียิ่งขึน้ 

บริษัท โอสถ อินเตอร์แลบบอราทอร่ีส์ จาํกัด  

• ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทเป็นผู้ผลติและจดัจําหนา่ยเวชภณัฑ์เพ่ือการรักษาโรค รวมทัง้ผลติภณัฑ์เสริมอาหาร 

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

บริษัทวางการตลาดไว้ 3 ช่องทางคือ 

 ตลาดภายในประเทศ  บริษัทวางช่องทางจัดจําหน่ายให้ครอบคลมุทัง้ประเทศเช่น โรงพยาบาลทัง้ภาครัฐและเอกชน  

สถานพยาบาล คลนิีค  และร้านยา โดยเน้นกลยทุธ์การแขง่ขนัด้วยขบวนการผลติท่ีมีคณุภาพ การค้นคว้าและพฒันาสตูรใหม่ๆ 

และการบริการท่ีดี ด้วยราคายตุิธรรมเพ่ือให้ผู้ ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้ และบริษัทยงัเป็นผู้ นําในตลาดในยารักษาโรคหลอด

เลอืดหวัใจตอ่เน่ืองมาเป็นเวลานาน 

 ตลาดต่างประเทศ  บริษัทได้มีการจําหน่ายในต่างประเทศ เช่น พม่า ลาว เขมร   และมีแผนท่ีจะขยายตลาดใน

ต่างประเทศเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการผลิตระดบัสากล เช่น มาตรฐานของยโุรป(GMP- PIC/S: 

Good Manufacturing Practice-Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) และ ISO 9100 : 2015 

 การรับจ้างผลิต (OEM: Original Equipment Manufacturing) บริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทยาชัน้นําให้ผลิต

เวชภณัฑ์และอาหารเสริมเป็นจํานวนมากมาเป็นเวลานาน 



 

 ภาวการณ์แข่งขัน 
 การแข่งขนัด้วยราคายงัเป็นปัจจยัหลกัในตลาดภายในประเทศ ทางบริษัทเน้นกลยุทธ์ด้านคุณภาพการผลิตสินค้าและ    

การบริหารต้นทนุให้มีประสทิธ์ิภาพเพ่ือจะได้แขง่ขนักบัคูแ่ขง่ได้ 

 สาํหรับตลาดตา่งประเทศ ทางบริษัทเน้นกลยทุธ์ด้านคณุภาพและการบริการระดบัสากลเพ่ือให้แขง่ขนัในตลาดโลกได้ 

• การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษัท 

บริษัทได้มีการจดัหาวตัถดุิบ และ บรรจุภณัฑ์ ตามความต้องการของผู้บริโภค  ซึ่งบริษัทผู้ จําหน่ายวตัถดุิบหลกัเป็นผู้ ได้รับการ

รับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ GMP 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

อตุสาหกรรมการผลติยาสามญัมีแนวโน้มการใช้ยาสามญัสงูขึน้ด้วยเน่ืองจาก 

 1.  ภาครัฐมีนโยบายให้ใช้ยาสามญัในประเทศกบัโครงการประกนัสขุภาพแหง่ชาติทัง้ 3 ระบบของคนไทย 

 2.  การรวมตวัของประชาคมอาเซียน (AEC= Asian Economics Community) สง่ผลให้การขึน้ทะเบียนยาในประชาคม

อาเซียนสามารถใช้เอกสารชดุเดียวกนัได้ จึงสง่ผลเชิงบวกกบัการสง่ออกไปในประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกนั 

 สภาพการแข่งขันในอนาคต 

 เน่ืองจากมีการรวมตวัของประชาคมอาเซียน(AEC) ทําให้มีการแขง่ขนัเพ่ิมขึน้จากกลุม่ประเทศสมาชิกทัง้ 10 ประเทศท่ีจะ

ขยายตลาดเข้ามาในประเทศไทยมากขึน้ ทางบริษัทได้เตรียมแผนท่ีจะขยายตลาดไปยงัตา่งประเทศมากขึน้เช่นกนั 

Atika Beauty Manufacturing Sdn.Bhd. 

• ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายใต้วัตถุประสงค์หลักของกิจการ คือ ผลิตเคร่ืองสําอางประเภทเมคอัพท่ีได้รับการรับรองภายใต้

เคร่ืองหมาย “HALAL”อาทิเช่น แป้ง  ลิปสติก โดยบริษัทมุ่งเน้นการพฒันาสินค้าตามความต้องการของลกูค้า  ด้วยเคร่ืองจกัรและ

เทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยัและมีมาตรฐาน  โดยบริษัทมีโรงงานท่ีจดัตัง้ในประเทศมาเลเซีย  และมุ่งเน้นผู้บริโภคชาวมสุลิมในโซน

เอเซียตะวนัออกเฉียงใต้และตะวนัออกกลาง 

• การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

ปัจจุบนัผู้บริโภคท่ีต้องการใช้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางท่ีเป็นชาวมสุลิมมีปริมาณเพ่ิมขึน้ทกุปี ในขณะท่ีผู้ผลิตท่ีได้รับเคร่ืองหมาย 

“HALAL”  มีเพียง  5  ราย  ทําให้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทสามารถมีสว่นแบ่งในการตลาดเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและ

เข้าถึงกลุม่เปา้หมายได้  

บริษัทใช้กลยุทธ์การตลาด โดยเน้นคุณภาพของสินค้าท่ีมาตรฐานสูง รวมถึงมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าให้มีความ

สวยงาม ทนัสมยั สะดวกต่อการใช้งาน อีกทัง้เน้นความเหมาะสมของคณุภาพกบัราคาท่ีดึงดูดความสนใจของลกูค้า  โดยคํานึงถึง

ความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า 

• การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษัท 

บริษัทมีการจดัหาวตัถดุิบและบรรจุภณัฑ์จากโรงงานทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ซึ่งล้วนมีความเช่ียวชาญในการผลติ

เฉพาะอยา่ง มีเทคโนโลยีการผลติและเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั มีระบบการควบคมุคณุภาพท่ีมีมาตรฐาน 

 

 



 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

การเติบโตของประชากรมสุลิม และกําลงัซือ้ท่ีเพ่ิมขึน้ เป็นตวัขบัเคลื่อนความต้องการในผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางประเภท

เมคอพัเพ่ิมขึน้ตามไปด้วย นอกจากนีส้ตรีมสุลิมมีความสนใจในผลิตภณัฑ์เมคอพัเพ่ิมขึน้อย่างมาก ทําให้ตลาดในอุตสาหกรรม

เคร่ืองสาํอางฮาลาลมีโอกาสเติบโตสงูขึน้  

การรับรองฮาลาลและความรู้ทางเทคนิคเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ การพฒันาผลิตภณัฑ์เป็นสว่น

สําคัญของการแข่งขัน ซึ่งบริษัทฯเป็นหนึ่งในผู้ ผลิตเคร่ืองสําอางฮาลาลชัน้นําในอุตสาหกรรม กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท             

จะมุง่เน้นไปท่ีกลม่ธุรกิจ MNC รวมถึงลกูค้ารายอ่ืน ๆ ทัง้ในประเทศและทัว่โลกเพ่ือขยายฐานลกูค้าและเพ่ิมผลกําไรให้กบัลกูค้า 

บริษัทฯ ได้ริเร่ิมการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงประสทิธิภาพอยูเ่สมอ ขัน้ตอนหนึง่ในการดําเนินการคือการใช้ระบบซอฟต์แวร์

ของ SAP มามีบทบาทสาํคญัในการเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติและประสทิธิภาพการดําเนินงาน 

อตุสาหกรรมเคร่ืองสาํอางฮาลาลเป็นอตุสาหกรรมท่ีกําลงัเติบโต นบัจากนีเ้ป็นต้นไปผู้ผลติรายอ่ืน ๆ อาจเข้ามามีสว่นร่วม

ในอุตสาหกรรมนี ้และอุตสาหกรรมนีจ้ะมีความสามารถในการแข่งขันสงูขึน้ในอนาคต อย่างไรก็ตามด้วยกลยุทธ์การเติบโตของ   

บริษัทฯ เช่ือว่าสามารถรักษาระดบัการเติบโตของธุรกิจและปรับปรุงผลการดําเนินงานในอนาคตได้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งใน

การเป็นผู้ นําในอตุสาหกรรมเคร่ืองสาํอางฮาลาลประเภทเมคอพัได้อยา่งแนน่อน 
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