
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได ้

รายได้ของกลุ่มบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการของแต่

ละบริษทั 

%การถือ

หุ้นของ

บริษัทฯ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการผลิตและธุรกิจอ่ืน         

  ผลิตเครื่องสําอาง         

  บริษัท เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชั่นแนล                

  เอนเตอรไ์พรส ์จาํกัด (มหาชน) 

ในประเทศ 
- 

1,336.4 24.8 1,612.6 28.6 1,837.2 32.0 

ต่างประเทศ 1,947.2 36.1 2,174.4 38.6 1,974.8 34.3 

รวมผลิตเครื่องสําอาง   3,283.6 60.9 3,787.0 67.2 3,812.0 66.3 

  ผลิตบรรจุภัณฑ ์         

  บริษัท ทอ้ปเทร็นด ์แมนแูฟคเจอร่ิง     

  จาํกัด 

ในประเทศ 
50.00 

1,014.1 18.8 918.6 16.3 1,038.5 18.1 

ต่างประเทศ 103.4 1.9 86.3 1.5 96.1 1.7 

  รวมผลิตบรรจุภัณฑ ์   1,117.5 20.7 1,004.9 17.8 1,134.6 19.8 

  ธุรกิจอ่ืน         

บริษัท ไวลดไ์ลฟส ์(ประเทศไทย) จาํกัด 
ในประเทศ 

99.99 
4.3 0.1 7.7 0.1 10.3 0.2 

ต่างประเทศ - - - - - - 

บริษัท อี เอฟ จาํกัด 
ในประเทศ 

99.99 
21.7 0.4 21.9 0.4 20.2 0.3 

ต่างประเทศ - - - - - - 

บริษัท เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชั่นแนล          

(ยู.เค.) จาํกัด 

ในประเทศ 
100.00 

- - - - - - 

ต่างประเทศ 472.5 8.7 373.0 6.6 264.4 4.6 

บริษัท กว่างโจว เอส แอนด ์เจ คอสเมติกส ์

จาํกัด 

ในประเทศ 
100.00 

- - - - - - 

ต่างประเทศ - - - - - - 

บริษัท โฟรดบัเบิล้ยูดี วิชั่น (เอช.เค.) จาํกัด 
ในประเทศ 

100.00 
- - - - - - 

ต่างประเทศ 126.8 2.4 82.0 1.5 59.0 1.0 

บริษัท โฟรด์บัเบิล้ยูดี วิชั่น จาํกัด 
ในประเทศ 

99.99 
89.7 1.7 86.8 1.6 64.3 1.1 

ต่างประเทศ - - - - 2.9 0.1 

บริษัท โฟรด์บัเบิล้ยูดี วิชั่น ยโุรป บี.ว.ี จาํกัด 
ในประเทศ 

99.99 
- - - - - - 

ต่างประเทศ 7.0 0.1 - - - - 

บริษัท เอสเอเอเอส จาํกัด 
ในประเทศ 

99.99 
1.0 - 1.1 - 0.7 - 

ต่างประเทศ - - - - - - 

  รวมธุรกิจอ่ืนๆ   723.0 13.4 572.5 10.2 421.8 7.3 

รวมรายได้จากการผลิตและธุรกิจอ่ืน   5,124.1 95.0 5,364.4 95.2 5,368.4 93.4 

รายไดอ้ื่น   193.9 3.6 215.7 3.8 339.0 5.9 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม   74.5 1.4 57.6 1.0 42.4 0.7 

รวมรายได้ทั้งสิน้   5,392.5 100.0 5,637.7 100.0 5,749.8 100.0 

หมายเหตุ : บริษัทไดเ้ปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินสาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  หัวข้อ 28  ข้อมลูทางการเงิน

จาํแนกตามส่วนงาน 



การเปลี่ยนแปลงทีส่าํคัญในปีที่ผ่านมาของลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นช่ันแนล เอนเตอรไ์พรส ์จาํกัด (มหาชน) 

• ลักษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

บริษัทฯ เป็นผูผ้ลิตชั้นนาํในอุตสาหกรรมความงามและเคร่ืองสาํอางกว่า 40ปี ท่ีใหบ้ริการผลิตทัง้ OEM/ODM อย่างครบวงจร 

ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา การวิจัยผลิตภัณฑด์ว้ยนวัตกรรมใหม่ๆ  การออกแบบผลิตภัณฑแ์ละบรรจุภัณฑ์     

การพัฒนาสินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้ การผลิตสินคา้ด้วยเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยและมีมาตรฐาน 

ตลอดจนออกแบบแนวคิดทางธุรกิจ พรอ้มทั้งกลยุทธท์างการตลาดให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจสตารท์อัพ 

นอกจากนีบ้ริษัทไดร้บัการรบัรองมาตรฐานคณุภาพระดับโลก ซึ่งจากใบรบัรองมาตรฐานคุณภาพเหล่านีส้รา้งความเชื่อมั่นใน

คณุภาพของสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้มากยิ่งขึน้  อาทิเช่น  

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

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

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

- ใบรบัรองคณุภาพมาตรฐาน ISO17025 เคร่ืองสาํอาง ประเภทโลชั่นจากกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ 

กระทรวงสาธารณสขุ 

- ใบรบัรองดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001 : 2007 จาก TUV ASIA PACIFIC LIMITED  

Hong Kong 

- ใบรบัรอง CSR-DIW (Corporate Social Responsibility - Department of Industrial Work) หรือเทียบเท่า ISO 26000 

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

- ใบรบัรอง ESG 100 (Environmental Social Governance 100)จากสถาบนัไทยพฒัน ์

- เคร่ืองหมายรบัรอง ฮาลาล จาก LPPOM MUI ประเทศอินโดนีเซีย 

- ใบรบัรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001:2553) 

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

- ใบรบัรองมาตรฐานการผลิตนํา้มันปาลม์อย่างยั่งยืน RSPO จาก TUV NORD (Thailand) 

• การตลาดและภาวการณแ์ข่งขัน 

โอกาสและความทา้ทายในปัจจุบัน ในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริโภค ท่ีตอ้งการความแปลกใหม่และทันสมัยอยู่

ตลอดเวลา ดังนั้น จึงทาํให ้Product Life Cycle ของสินคา้สัน้กว่าสมัยก่อน อีกทั้งผูบ้ริโภคสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ง่าย ผ่านส่ือ 

Social Media ต่างๆ รวมไปถึง Real Influencer ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการ จึงทาํให้

ผูป้ระกอบการต่างๆ ตอ้งเกาะติดสถานการณ ์และเขา้ใจความตอ้งการของลกูคา้อย่างแทจ้ริง ทาํใหบ้ริษัทตอ้งมีการปรบัเปล่ียนวิธีคิด

และกระบวนการทาํงานใหม่ในการทาํงานทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีพรอ้มขายและยังคงอยู่ในกระแส รวมถึงการปรับ

กระบวนการทาํงานใหก้ระชบัและสัน้ลง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาดในยคุดิจิทลั 

อีกทัง้  ผูบ้ริโภคหนัมาใหค้วามสนใจกบัผลิตภณัฑท์ี่สกดัจากธรรมชาติซึ่งท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และปลอดภยัเพ่ิมมากขึน้ 

ส่งผลใหเ้กิดการวิจยัและพัฒนาผลิตภณัฑป์ระเภทใหม่ ๆ ท่ีใชส้มนุไพรตามธรรมชาติเป็นวตัถดิุบในการผลิตผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางมี

แนวโนม้เติบโตอย่างรวดเร็วมากขึน้   

บริษัทฯ ใชก้ลยุทธ์การตลาด โดยเนน้คุณภาพของสินคา้ท่ีมาตรฐานสูง รวมถึงมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าให้มี

ความสวยงาม ทันสมยั สะดวกต่อการใชง้าน อีกทั้งมีการวิจัยและพัฒนาสินคา้เพ่ือเพ่ิมผลิตภัณฑใ์หม่เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ดังกล่าว และขยายฐานสู่ลกูคา้ใหม่ เพ่ือเสริมสรา้งความมั่นคงและเพ่ิมศกัยภาพการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน การตั้ง

ราคาจะคาํนึงถึงภาพลักษณข์องสินคา้ ตน้ทุนการผลิต และตน้ทุนการตลาดเป็นพืน้ฐาน เนน้ความเหมาะสมของคณุภาพกับราคาท่ี

ดึงดดูความสนใจของลกูคา้  โดยคาํนึงถึงความพึงพอใจสงูสดุของลกูคา้ 



• การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการของบริษัท 

บริษัทฯ มีการจัดหาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑท่ี์มีความหลากหลายและราคาท่ีแข่งขันได ้ตรงความตอ้งการของลูกคา้จาก

โรงงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิต ส่งมอบตรงเวลา มีเทคโนโลยีการผลิตและเคร่ืองจกัรที่ทันสมัย 

มีระบบการควบคมุคณุภาพที่มีมาตรฐาน  

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

การแข่งขันตลาดเคร่ืองสําอางทั้งในและต่างประเทศยังคงมีภาวะแข่งขันสูง เน่ืองจากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ี

เปล่ียนแปลงไป  การผลิตสินคา้ท่ีโดนใจ คุณภาพและราคาของผลิตภัณฑเ์ป็นปัจจัยสาํคัญในการแข่งขันของตลาดเคร่ืองสาํอาง   

บริษัทฯ มุ่งเนน้การพัฒนาทรพัยากรบุคคล การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคก์ร เพ่ือสรา้งความพึงพอใจ และความสัมพันธ์กับลูกคา้ใน

การขยายตลาดทัง้ในและต่างประเทศ  

บริษัท ท้อปเทร็นด ์แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกัด   

•   ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นบรรจุภัณฑ์เคร่ืองสาํอาง อาหาร และยา  ซึ่งผลิตตามความตอ้งการของลูกค้า โดยมีการออกแบบ

แม่พิมพร์่วมต่างๆ ใหต้ัดสินใจเลือก หรือรบับรรจุภัณฑท่ี์มีลกัษณะเดิมของลกูคา้ การท่ีบริษัทไดร้บัการรบัรองระบบบริหารคณุภาพ                        

ISO 9001:2000 จากสถาบนั BVQI ในตน้ปี 2003 และเปล่ียนมาเป็นระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001:2008 จากสถาบนั TUV NORD 

ในปลายปี 2012 พรอ้มทัง้ขอการรบัรองเพ่ิมระบบมาตรฐาน GMPในผลิตภณัฑห์ลอด จะทาํใหล้กูคา้มั่นใจในคณุภาพของผลิตภัณฑ์

และบริการมากยิ่งขึน้  

•   การตลาดและภาวการณแ์ข่งขัน 

การตลาดทางด้านรูปแบบใหม่ ๆ ราคา เงื่อนไขการสั่งซือ้ และระยะเวลาการส่งมอบ  ซึ่งมีการแข่งขันสูงขึน้ บริษัทได้เนน้                

การทาํงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยพฒันาความรูท้างเทคนิคการผลิตของพนักงาน สนบัสนนุใหพ้นักงานมีส่วนร่วมใน

การปรบัปรุงงาน และนาํเสนอการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ เพ่ือศกัยภาพการแข่งขนัมากขึน้ 

•   การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการของบริษัท 

บริษัทฯ คํานึงถึงคุณภาพวัตถุดิบในราคาท่ีเหมาะสมเป็นหลัก ซึ่งสามารถจัดหาจากผู้ผลิตภายในประเทศและพัฒนา                        

หาแหล่งวตัถดิุบตวัใหม่ที่มีคณุภาพ โดยท่ีคณุภาพสินคา้ไม่เปล่ียนแปลงและไดต้น้ทนุการผลิตที่ลดลง 

•   แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

การขยายตวัในอตุสาหกรรมผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติกภายในประเทศยังคงมีเพ่ิมขึน้  การแข่งขนัทางดา้นราคาและความรวดเร็ว

ยงัเป็นความตอ้งการของตลาด  บริษัทฯ มุ่งเนน้การพฒันาทรพัยากรบุคคล การบริหารคณุภาพทั่วทัง้องคก์ร เพ่ือสรา้งความพึงพอใจ 

และความสมัพนัธก์บัลกูคา้ในการขยายตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

บริษัท ไวลดไ์ลฟส ์(ประเทศไทย)  จาํกัด  

• ลักษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

Wild Lives คือผลิตภัณฑเ์พ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้ชื่นชอบการพักผ่อนในรูปแบบของการท่องเท่ียวตามธรรมชาติ 

และกิจกรรมกลางแจง้ รวมทั้งยังสามารถใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้โดยปัจจุบันมีกลุ่มผลิตภณัฑอ์ยู่ 2 กลุ่มหลัก ไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์

ป้องกนัแดด และกลุ่มผลิตภณัฑป้์องกนัยงุ 

 

 

 

 



• การตลาดและภาวการณแ์ข่งขัน 

บริษัทฯ มีการขยายตลาดและเพ่ิมช่องทางการจาํหน่าย เพ่ือสรา้งความสะดวกในการหาซือ้ผลิตภณัฑ ์โดยเฉพาะพืน้ท่ีซึ่งเป็น

แหล่งท่องเท่ียวชายทะเลในภาคใต ้ภาคตะวนัออก รวมทั้งแหล่งท่องเท่ียวทางภาคเหนือของประเทศไทย เช่น เชียงใหม่ เชียงราย 

แม่ฮ่องสอน เป็นตน้ พรอ้มทัง้ขยายตลาดไปยงัภูมิภาคอาเซียน เช่น กมัพชูา พม่า ลาว และมุ่งเนน้ไปท่ีรา้นขายยาเป็นสาํคญั รวมทั้ง

การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ และกลยทุธก์ารตลาด เพ่ือที่จะแข่งขันในตลาดได ้แต่ยงัคงเนน้      กลยทุธก์ารตลาดที่ทาํใหบ้ริษัทประสบ

ความสาํเร็จเป็นหลกั 

• การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ 

บริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด  ได้มอบหมายหรือว่าจา้งให้บริษัทในเครือท่ีไดร้ับการคัดเลือกจาํนวน 1 ราย และ        

นอกเครือจํานวน 1 รายเป็นผู้ด ําเนินการผลิต ทําการจัดหาวัตถุดิบและพัฒนาสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภคท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมายและสอดคลอ้งกับทิศทางการตลาด รวมทัง้ บริษัทเหล่านีเ้ป็นผูผ้ลิตท่ีไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001 

และ GMP  ดงันัน้จึงไม่มีผลกระทบในเร่ืองการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละคณุภาพทางสินคา้ 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

ผลิตภณัฑ ์Personal Care สาํหรบัการเดินทางท่องเท่ียวและกิจกรรมกลางแจง้ ยงัคงมีแนวโนม้เติบโตไปตามสภาวะการเติบโต

ทางอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีไดร้ับการส่งเสริมอย่างมากในประเทศไทย ประกอบกับพฤติกรรมการใช้ผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค

ภายในประเทศมีแนวโนม้ท่ีจะใชผ้ลิตภัณฑก์ลุ่มนีม้ากขึน้  ซึ่งจะส่งผลต่อการแข่งขันท่ีรุนแรงมากขึน้ โดยเฉพาะในช่วงหนา้รอ้นของ

ประเทศไทย คือมาจากช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม เป็นหลกัประมาณ 25% ซึ่งในช่วงเวลาดงักล่าวจะมีการเติบโตสงูสดุดว้ย 55% 

เม่ือเทียบกบัการขายโดยเฉล่ียทัง้ปี 

บริษัท อี เอฟ จาํกัด  

• ลักษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

บริษัทฯ เป็นเจา้ของและเป็นผูจ้ัดจาํหน่ายสินคา้อปุโภค ตราย่ีหอ้สินคา้ ไดแ้ก่ EXFAC กลุ่มPERSONAL CARE  ยี่หอ้ BIO EX               

กลุ่มเคมีภัณฑท์าํความสะอาด เป็นผูจ้าํหน่ายของใชใ้นกระบวนการผลิตสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม และยังมีสินคา้ซือ้มาขายไป  

กลุ่ม PERSONAL CARE  และกลุ่มกระบวนการขนส่งต่างๆโรงงานอตุสาหกรรมจากบริษัท TRADER อื่น ๆ  

• การตลาดและภาวการณแ์ข่งขัน 

มุ่งเนน้การเขา้หาลกูคา้ แบบเขา้พบ เขา้ถึง เขา้ใจ  รวมถึงการบริการท่ีดี โดยแยกออกเป็นประเภทสินคา้ ดงันี ้

1. BIO-EX  มีการแข่งขันในระดับปานกลาง เน่ืองจากมี trading รายอื่นในการนําสินค้าต่าง ๆ ทั้งมียี่ห้อและไม่มียี่ห้อ          

มานาํเสนอลูกคา้ แต่ในปัจจุบัน แต่ละบริษัทคาํนึงถึงความสะดวกสบายในเร่ืองจัดการทั้งตัวบุคคลและการจดัหาสินคา้       

จึงไดจ้ดัจา้งบริษัทแม่บา้นเขา้มาดแูลแทนเป็นส่วนใหญ่ 

2. EXFAC  มีการแข่งขันในระดบัปานกลาง ส่วนมากกลุ่มนีจ้ะใหค้วามสาํคัญของตัวครีมอาบนํ้า รวมถึงสบู่เหลวล้างมือ     

ซึ่งเป็นที่ตอ้งการของลกูคา้กลุ่มสถานที่ใหบ้ริการจึงยงัคงทาํการตลาดได ้

3. กลุ่มวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิต/ขนส่ง  มีการแข่งขันในระดับสูงพอสมควร เพราะเป็นสินคา้ท่ีใชแ้ลว้หมดไป และ

จาํเป็นตอ้งใช ้จึงเป็นท่ีตอ้งการของโรงงานในเขตอุตสาหกรรม โดยความตอ้งการจะแปรผันตามขนาดของโรงงานนั้น ๆ  

เช่น ฟิลม์ยืดพนัพาเลท OPP เทป กระดาษ และอื่นๆ 

• การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ 

บริษัทฯ ได้มอบหมาย/ว่าจา้งใหบ้ริษัท  ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตในระดับสากล ทั้งในเครือและนอกเครือเป็น

ผูพ้ัฒนาและผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ในกลุ่มเป้าหมาย บริษัทฯ จึงมีขีดความสามารถในการจัดหาให้

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างเพียงพอต่อการขยายตวัของตลาดในอนาคต 

 



• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

แนวโนม้อตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัยงัคงอยู่ระดับสงูในดา้นการกาํหนดราคา บริษัทจึงเนน้ในเร่ืองการเขา้พบแบบเขา้ถึง 

และ เขา้ใจความตอ้งการของผูป้ระกอบการอย่างใกลช้ิด  เพราะเราใหค้วามสาํคัญแบบท่ีปรึกษามากกว่าสินคา้ท่ีเรานาํเสนอ เพ่ือ

รกัษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่อย่างต่อเนื่อง 

บริษัท เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นช่ันแนล (ยู.เค.)  จาํกัด 

• ลักษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

กิจกรรมหลกัของบริษัท  คือ ใหบ้ริการทางดา้นการตลาดและจดัจาํหน่ายวตัถดิุบและบรรจุภณัฑท์ี่เกี่ยวขอ้งกบักลุ่มอตุสาหกรรม

การผลิตเคร่ืองสาํอาง และผลิตภณัฑด์แูลความงาม 

• การตลาดและภาวการณแ์ข่งขัน 

กลุ่มลกูคา้ส่วนใหญ่เป็นอตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองสาํอางและผลิตภณัฑด์แูลความงาม  ซึ่งบริษัทฯ มุ่งเนน้การจดัจาํหน่ายวัตถุดิบ

และบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลายเป็นส่ิงสาํคัญ  โดยคาํนึงถึง คุณภาพ ราคา ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการท่ี

หลากหลายของลกูคา้ นอกจากนีบ้ริษัทยงัใหบ้ริการในการทาํตลาดแก่ลกูคา้ที่ตอ้งการขยายฐานผูบ้ริโภคยงัประเทศองักฤษดว้ย 

• การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ 

ดว้ยขอบเขตท่ีกวา้งของผูผ้ลิตท่ีหลากหลายและมากมายในประเทศองักฤษและประเทศใกลเ้คียงทาํใหบ้ริษัทสามารถคัดสรร

วตัถดิุบและบรรจุภณัฑท์ี่มีคณุภาพสงูเพ่ือลกูคา้สามารถนาํไปใชใ้นการผลิตสินคา้ที่จะจาํหน่ายไดใ้นตลาดทั่วโลก 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต  

การแข่งขนัยงัคงเนน้เร่ืองคณุภาพสินคา้ ราคา และการส่งมอบ ทัง้นี ้ประเทศองักฤษเป็นแหล่งตลาดที่สาํคญัสาํหรบัผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสาํอางและผลิตภณัฑด์แูลความงาม ดงันัน้ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคจะเป็นตวักาํหนดรูปแบบและการออกแบบ  ซึ่งบริษัทไดมี้

การติดตามแนวโนม้ของตลาดอย่างใกลช้ิด เพ่ือสามารถใหท้นัต่อความตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างแทจ้ริง 

บริษัท กว่างโจว เอส แอนด ์เจ คอสเมติกส ์ จาํกดั 

• ลักษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

กิจกรรมหลักของบริษัทฯ คือ ให้บริการทางด้านการตลาดและจัดจําหน่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ                       

กลุ่มอตุสาหกรรมการผลิตเคร่ืองสาํอาง และผลิตภณัฑด์แูลความงาม 

• การตลาดและภาวการณแ์ข่งขัน 

กลุ่มลกูคา้ส่วนใหญ่เป็นอตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองสาํอางและผลิตภณัฑด์แูลความงาม  ซึ่งบริษัทฯ มุ่งเนน้การจดัจาํหน่ายวัตถุดิบ

และบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลายเป็นส่ิงสาํคัญ  โดยคาํนึงถึง คุณภาพ ราคา ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการท่ี

หลากหลายของลกูคา้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัใหบ้ริการในการทาํตลาดแก่ลกูคา้ที่ตอ้งการขยายฐานผูบ้ริโภคยงัประเทศจีนดว้ย 

• การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ 

ดว้ยขอบเขตท่ีกวา้งของผูผ้ลิตท่ีหลากหลายและมากมายในประเทศจีน และประเทศใกลเ้คียง  ทาํใหบ้ริษัทฯ สามารถคัดสรร

วตัถดิุบและบรรจุภณัฑท่ี์มีคณุภาพสงูเพ่ือลกูคา้สามารถนาํไปใชใ้นการผลิตสินคา้ที่จะจาํหน่ายไดใ้นตลาดทั่วโลก 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต  

การแข่งขันยังคงเนน้เร่ืองคุณภาพสินคา้ ราคา และการส่งมอบ ทั้งนี ้ประเทศจีนเป็นแหล่งตลาดท่ีสาํคัญสาํหรับผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสาํอางและผลิตภณัฑด์ูแลความงาม  ดงันัน้ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคจะเป็นตัวกาํหนดรูปแบบและการออกแบบ  ซึ่งบริษัทฯ 

ไดมี้การติดตามแนวโนม้ของตลาดอย่างใกลช้ิด เพ่ือสามารถใหท้นัต่อความตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างแทจ้ริง 



บริษัท โฟรดั์บเบิล้ยูดี วิช่ัน (เอช.เค) จาํกัด 

• ลักษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

กิจกรรมหลกัของบริษัท  คือ ใหบ้ริการทางดา้นการตลาดและจดัจาํหน่ายวตัถดิุบและบรรจุภณัฑท่ี์เกี่ยวขอ้งกบักลุ่มอตุสาหกรรม

การผลิตเคร่ืองสาํอาง และผลิตภณัฑด์แูลความงาม 

• การตลาดและภาวการณแ์ข่งขัน 

กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นอตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองสาํอางและผลิตภณัฑด์ูแลความงาม  ซึ่งบริษัทมุ่งเนน้การจัดจาํหน่ายวัตถดิุบ

และบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลายเป็นส่ิงสาํคัญ  โดยคาํนึงถึง คุณภาพ ราคา ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการท่ี

หลากหลายของลกูคา้ นอกจากนีบ้ริษัทยงัใหบ้ริการในการทาํตลาดแก่ลกูคา้ท่ีตอ้งการขยายฐานผูบ้ริโภคยงัฮ่องกงดว้ย 

• การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ 

ดว้ยขอบเขตท่ีกวา้งของผูผ้ลิตท่ีหลากหลายและมากมายในฮ่องกง และประเทศใกลเ้คียง  ทาํใหบ้ริษัทสามารถคัดสรรวัตถดิุบ

และบรรจุภณัฑท์ี่มีคณุภาพสงูเพ่ือลกูคา้สามารถนาํไปใชใ้นการผลิตสินคา้ที่จะจาํหน่ายไดใ้นตลาดทั่วโลก 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต  

การแข่งขันยังคงเน้นเร่ืองคุณภาพสินค้า ราคา และการส่งมอบ ทั้งนี ้ฮ่องกงเป็นแหล่งตลาดท่ีสําคัญสําหรับผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสาํอางและผลิตภณัฑด์ูแลความงาม  ดงันัน้ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคจะเป็นตวักาํหนดรูปแบบและการออกแบบ ซึ่งบริษัทได้

มีการติดตามแนวโนม้ของตลาดอย่างใกลช้ิด เพ่ือสามารถใหท้นัต่อความตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างแทจ้ริง 

บริษัท โฟรดั์บเบิลยูดี วิช่ัน จาํกัด 

• ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

บริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจซือ้มาขายไปที่ใหบ้ริการความงามครบวงจรโดยมุ่งเนน้ที่การซือ้ขายวตัถุดิบ บรรจุภณัฑแ์ละรายการอื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ้งกบัความสวยความงามโดยจดัหาใหก้บัตลาดในประเทศไทยเป็นหลกัและตลาด AEC 

• การตลาดและภาวการณแ์ข่งขัน 

ในฐานะท่ีเป็นธุรกิจใหม่บริษัท โฟรด์ับเบิล้ยูดี วิชั่น จาํกัดไดส้รา้งกลุ่มผลิตภัณฑเ์พ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี

เพ่ิมขึน้และผูผ้ลิตในภูมิภาคอาเซียนที่มีความหลากหลายของผลิตภณัฑค์วามงามและบริการ 

• การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ 

บริษัทฯ จะทาํงานร่วมมืออย่างใกลช้ิดกับหน่วยงาน S & J เพ่ือจัดหาแหล่งผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบจากยโุรป เอเชียและอเมริกา

เพ่ือสรา้งห่วงโซ่อปุทานการดาํเนินงานที่มีศกัยภาพสาํหรบัธุรกิจของ AEC 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

เน่ืองด้วยประเทศไทยเป็นกุญแจสําคัญทางการค้าในภูมิภาคและการท่ีตลาดท่ีเกี่ยวข้องขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นจะทาํให ้              

การหมนุเวียนสินคา้ระหว่างประเทศและการบริการทาํไดง้่ายขึน้และเปิดโอกาสที่สาํคญัสาํหรบับริษัทฯ ของไทยที่จะเขา้รว่มในธุรกิจที่

เติบโตใหม่ๆ   ซึ่งบริษัทฯ ไดข้ยายธุรกิจไปยังประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เพ่ือจัดจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางและชุดของขวัญ รวมถึง

ใหบ้ริการทางการตลาด 

บริษัท โฟรดั์บเบิลยูดี วิช่ัน ยุโรป บี.วี. จาํกัด 

• ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

บริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจซือ้มาขายไปท่ีใหบ้ริการความงาม สุขภาพ และสุขอนามัยแบบครบวงจรโดยมุ่งเนน้ท่ีการซือ้ขายวตัถดิุบ 

บรรจุภณัฑแ์ละรายการอื่นๆ กบัเร่ืองดงักล่าวใหก้บัลกูคา้หลกัๆ ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ AEC 

 



• การตลาดและภาวการณแ์ข่งขัน 

บริษัทฯ ไดร้วบรวมรายการที่หลากหลายของกลุ่มผลิตภณัฑต่์างๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการที่เพ่ิมขึน้ของผูบ้ริโภคและผู้ผลิต

ในภูมิภาค AEC ในกลุ่มผลิตภณัฑแ์ละบริการดา้นความงาม สขุภาพ และสขุอนามยั 

• การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ 

บริษัทฯ ไดท้าํงานร่วมมืออย่างใกลช้ิดกับบริษัทย่อยในกลุ่มของ S & J ที่ทาํหนา้ที่จดัซือ้จดัหาแหล่งผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบจาก

ยโุรป เอเชีย และอเมริกา เพ่ือสรา้งห่วงโซ่อปุทานที่มีศกัยภาพสาํหรบัธุรกิจในกลุ่มประเทศ AEC 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

บริษัทฯ จะส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจเพ่ิมขึน้ นอกจากนีใ้นอนาคตจะใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ ในสินคา้เกี่ยวกับสุขภาพ และสขุอนามัย

เพ่ือช่วยขยายกลุ่มสินคา้และบริการของบริษัท 

บริษัท เอสเอเอเอส จาํกัด   

• ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

มุ่งให้บริการงานวิจัยและพัฒนารวมทั้งการเตรียมวัตถุดิบ และสูตรของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ดูแลสุขภาพและความงาม โดยเนน้

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเป็นหลกั ตลอดจนการใหบ้ริการตรวจวิเคราะหผ์ลิตภณัฑห์ลกันีด้ว้ยวิธีทางเคมี จุลชีววิทยา และ ชีวกายภาพ 

นอกจากนี ้ยงัใหบ้ริการผลิตผลิตภณัฑท์ี่เป็นสตูรพืน้ฐาน สตูรกึ่งสาํเร็จรูป และสินคา้สาํเร็จรูปของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางในปริมาณ   

ขนาดเล็ก รายการบริการเพ่ิมเติมอื่น ๆ สามารถดาํเนินการใหไ้ดต้ามการรอ้งขอที่ทาํได ้

• การตลาดและภาวการณแ์ข่งขัน 

การวิจัยและพัฒนาถือเป็นกลยทุธ์หลัก ซึ่งคู่แข่งในทอ้งตลาดที่เกี่ยวขอ้งกบัการใหบ้ริการดา้นงานวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑท่ี์

เป็นของบริษัทเอกชน นัน้มีนอ้ยมาก แมแ้ต่ในธุรกิจอตุสาหกรรมเคร่ืองสาํอาง ส่วนใหญ่มุ่งเนน้การเลียนแบบและพัฒนา ขาดการวิจัย

และพัฒนาอย่างจริงจัง  จึงมักดาํเนินงานแบบผูต้ามมากกว่าผูน้าํ จึงทาํใหก้ารเจริญเติบโตทางธุรกิจไม่ก้าวหนา้อย่างท่ีควรจะเป็น 

ขณะท่ีบริษัทอตุสาหกรรมชัน้นาํของโลก ส่วนใหญ่จะมีหน่วยงานวิจยัและพัฒนา หรือหน่วยงานและนวตักรรม เพ่ือนาํองคค์วามรูท่ี้

ไดม้าสรา้งสรรคแ์ละปรบัปรุงผลิตภณัฑ ์รวมทัง้กระบวนการ และบริการท่ีสามารถสนองต่อความตอ้งการของตลาด จึงทาํใหธุ้รกิจดา้น

เคร่ืองสาํอางของบริษัทเหล่านี้ ประสบความสาํเร็จและก้าวหนา้อย่างมาก อีกทั้งยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีของบริษัท           

ที่ใหบ้ริการงานวิจยัและพัฒนา เพ่ือสนองตอบต่ออตุสาหกรรมเคร่ืองสาํอางทั้งในไทยและต่างประเทศที่ตอ้งการงานวิจัยและพัฒนา

วตัถดิุบและสตูรผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางที่มีความโดดเด่นต่างจากคู่แข่ง รวมถึงคณุภาพและราคาตามที่ลกูคา้ตอ้งการ 

• การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการของบริษัท 

เนื่องจากงานของบริษัทมุ่งใหบ้ริการงานวิจัยและพฒันารวมทัง้การเตรียมวัตถุดิบ และสตูรของผลิตภณัฑท่ี์ใชดู้แลสุขภาพและ

ความงาม โดยเน้นผลิตภัณฑ์เคร่ืองสาํอางเป็นหลัก ในส่วนของงานท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยและพัฒนาหรือเตรียมวัตถุดิบท่ีใชใ้น

ผลิตภณัฑท์ี่มาจากแหล่งธรรมชาติเพ่ือสรา้งคณุค่าใหแ้ก่ทรพัยากรของประเทศชาติเป็นสาํคญั อีกทัง้มีความหลากหลาย และมีโอกาส

ใหไ้ดส่ิ้งที่มีคณุค่าตามท่ีตอ้งการ ทัง้นีก้ารดาํเนินการเพ่ือใหไ้ดส่ิ้งท่ีตอ้งการจากแหล่งธรรมชาติ จาํเป็นตอ้งมีสารเพ่ิมเติมเพ่ือใชใ้นการ

สกัดเอาสารท่ีต้องการออกมา ซึ่งการจัดหาสารเพ่ิมเติมเหล่านี้จะมองท่ีสามารถหาหรือผลิตได้ในประเทศไทย สาํหรับสูตรของ

ผลิตภณัฑ ์ถา้ลกูคา้ใหโ้จทยม์าคิดคน้จากบริษัทเอง เป้าหมายจะเนน้ไปที่มีองคป์ระกอบหรือส่วนผสมที่ใชว้ตัถดิุบที่เป็นธรรมชาติและ

สามารถจดัหาหรือผลิตไดใ้นประเทศไทยใหม้ากที่สุด ทัง้นี ้เพ่ือรกัษาส่ิงแวดลอ้ม รวมทัง้ใหป้ระโยชนแ์ก่ประเทศชาติมากท่ีสดุ อย่างไร

ก็ดีหากมีความจาํเป็นตอ้งใชส่้วนประกอบท่ีไม่สามารถจดัหาไดใ้นประเทศ อาจตอ้งมีการนาํเขา้จากต่างประเทศบา้งบางส่วน   

 

 

 

 



• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

 จากการสนับสนุนของรัฐบาลท่ีกล่าวถึง Thailand 4.0 คาดการณ์ได้ว่า กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ     

ความงาม จะต่ืนตวัเร่ืองการทาํวิจยัและพฒันา โดยเฉพาะวตัถดิุบท่ีจะนาํมาใชเ้ป็นองคป์ระกอบในผลิตภณัฑท์ี่กล่าวถึงนีจ้ากผลผลิต

ทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ รวมทั้งสถาบันการศึกษา และองคก์รวิจัยของรัฐ       

จะหนัมาสนใจการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑจ์ากแหล่งธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึน้ โดยเฉพาะการเพ่ิมมลูค่าให้

เป็นผลผลิตสดุทา้ยที่จะสามารถนาํไปสู่การใชป้ระโยชนท์างธุรกิจมากขึน้ ทัง้นี ้แหล่งทนุวิจยัของประเทศขณะนี ้หลายแหล่งทนุเนน้ให้

ทนุการสนบัสนนุโครงการวิจยัที่มีโอกาสหรือศกัยภาพนาํไปสู่การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ และบางแหล่งทนุเนน้ตอ้งมีความรว่มมือกับ

ภาคธุรกิจเอกชน จึงมองว่าภาวะงานวิจัยและพัฒนาในกลุ่มอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ ้น โดยเฉพาะท่ีจะร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษา หรือองคก์รวิจัยของรฐั ซึ่งภาวะดังกล่าวจะทาํให้คู่แข่งของบริษัทมีมากขึน้ และสภาพการแข่งขันของบริษัทใน

อนาคตจะมีมากขึน้ ทัง้นีก้ารสรา้งพนัธมิตรมีโอกาสทาํใหก้ารแข่งขนัดงักล่าวลดลงได ้  

บริษัท ออปอเรช่ันนอล เอ็นเนอรย่ี์ กรุ๊ป จาํกัด 

• ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

บริษัทฯ เป็นผูใ้หบ้ริการเกี่ยวกบัการผลิต และบาํรุงรกัษาโรงไฟฟ้าในโครงการผูผ้ลิตกระแสไฟฟ้าเอกชนและโรงงานอตุสาหกรรม

ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ใหบ้ริการเช่าเคร่ืองจกัรผลิตกระแสไฟฟ้าและประเมินคุณภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟ้าสาํหรบัท่ี

ปรกึษาทางการเงิน 

• การตลาดและภาวการณแ์ข่งขัน 

สภาพการแข่งขนัในตลาดของผูใ้หบ้ริการเดินเคร่ืองและบาํรุงรกัษาโรงไฟฟ้าอยู่ในภาวการณแ์ข่งขนัสงูมีผูป้ระกอบการจากทั้งใน

ประเทศและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาสู่ธุรกิจนี ้แต่เน่ืองจากภาวะกําลังผลิตไฟฟ้าสาํรองอยู่ในภาวะทรงตัว และภาวะ    

ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้ามีแนวโน้มสูงขึน้ตามสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ ประกอบกับกระแสการแปรรูปรฐัวิสาหกิจเป็นเอกชน   

บริษัทฯ จึงเชื่อว่าจะเป็นโอกาสใหส้ามารถขยายงานเพ่ือเพ่ิมจาํนวนลกูคา้ได ้

• การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการของบริษัท 

บริษัทฯ มุ่งรกัษาคุณภาพและผลงานของการจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ  โดยมีการประเมินผลงานของผูจ้าํหน่ายสินคา้ หรือ    

ผูใ้หบ้ริการต่อบริษัทและแสวงหาผูจ้าํหน่ายสินคา้หรือผูใ้หบ้ริการท่ีมีคณุภาพใหม่ ๆ เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาดา้นการบริหารจดัการ 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

การขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมขึน้มีผลต่อความมั่นใจของผูผ้ลิตสินคา้อปุโภคบริโภค และผูใ้หบ้ริการทั้งหลายใหมี้การลงทนุ

หรือเพ่ิมกาํลังการผลิต  มีผลใหต้อ้งใชไ้ฟฟ้าเพ่ิมขึน้เป็นสัดส่วนกัน ทาํใหก้ารผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งภาครฐับาลและเอกชนขยายตัว

เพ่ิมขึน้ เป็นโอกาสของบริษัทท่ีจะเร่งดาํเนินการสรา้งผลงานใหแ้ก่ลูกคา้ในปัจจุบัน  ใหเ้ป็นท่ีประจักษ์โดยทั่วไปซึ่งสามารถนาํไปใช้

อา้งอิงในการพยายามเพ่ิมจาํนวนลกูคา้ใหม้ากขึน้ในอนาคต 

บริษัท ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) จาํกัด   

• ลักษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการเพ่ิมการผลิตสินค้า ทั้งการเพ่ิมรุ่นของสินค้าและการออกสินค้าใหม่เพ่ือทดแทนสินค้าเ ดิม                         

มีการปรบัเปล่ียนสตูรการผลิตและการเปล่ียนบรรจุภัณฑใ์หต้อบสนองต่อการตลาดและความตอ้งการของผู้บริโภค สินคา้สาํหรับ

ลกูคา้ต่างประเทศบริษัทฯไดมี้การขยาย series ของผลิตภณัฑ ์ใหมี้มากขึน้จากเดิม 

• การตลาดและภาวการณแ์ข่งขัน 

บริษัทฯทาํการขายโดยผ่านตวัแทนจาํหน่ายในประเทศ ซึ่งเป็นศูนยก์ระจายสินคา้ทั้งในประเทศและในแถบเอเชีย มีการขยาย

ฐานลกูคา้ในแถบเอเชียและปรบัปรุงผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ตามความตอ้งการของตลาดลกูคา้ ทาํใหบ้ริษัทฯมียอดขายเพ่ิมขึน้ 

 



• การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการของบริษัท 

บริษัทฯมีการคัดสรรคดัเลือกวัตถุดิบท่ีเขม้ขน้มากขึน้ การบริหารสินคา้คงคลงัท่ีดีมากขึน้ นอกจากนีก้ารผลิตท่ีเพ่ิมทาํใหบ้ริษัท

สามารถลดตน้ทนุของวตัถดิุบจากปริมาณการสั่งซือ้ท่ีมาก ซึ่งมีผลใหต้น้ทนุและราคาขายสินคา้สามารถแข่งขนัไดใ้นตลาด 

วตัถดิุบบางชนิด โดยเฉพาะเคมีภณัฑท์ี่มีท่ีมาจากกลุ่มนํา้มนัมีการปรบัเปล่ียนราคาเพ่ิมขึน้ตามกลไกตลาด ทาํใหบ้ริษัทตอ้งใช้

กลยทุธใ์นการจดัซือ้ เช่น การเปรียบเทียบราคา การวางแผนการสั่งซือ้ที่เหมาะสมเพ่ือใหไ้ดว้ัตถดิุบในราคาถกูและไดค้ณุภาพท่ีดีตาม

มาตรฐาน 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

 บริษัทฯ ยังคงใชก้ารวางแผนทางดา้นสูตรของผลิตภัณฑ ์ โดยจะมีการปรบัสูตรท่ีมีคุณภาพและใชว้ตัถุดิบท่ีไม่เฉพาะเจาะจง

สาํหรบัแต่ละสตูรใหม้ากเกินความจาํเป็น เพ่ือใหบ้ริษัทไม่ตอ้งจดัซือ้วตัถดิุบท่ีหลากหลาย แต่เป็นการสั่งซือ้วตัถดิุบนอ้ยรายการโดยได้

ราคาท่ีตํ่า เพ่ือใหต้น้ทนุการผลิตสามารถแข่งขันไดใ้นตลาด ปริมาณการสั่งซือ้จากกลุ่มลูกค้าท่ีเพ่ิมขึน้ในแถบเอเชีย สนับสนุนให้

บริษัทสามารถบริหารจดัการการสั่งซือ้ไดดี้ยิ่งขึน้ 

บริษัท โอสถ อินเตอรแ์ลบบอราทอร่ีส ์จาํกัด  

• ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

บริษัทฯ เป็นผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายเวชภณัฑเ์พ่ือการรกัษาโรค รวมทัง้ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

• การตลาดและภาวการณแ์ข่งขัน 

บริษัทฯ วางการตลาดไว ้3 ช่องทางคือ 

 ตลาดภายในประเทศ  บริษัทฯ วางช่องทางจดัจาํหน่ายใหค้รอบคลุมทั้งประเทศเช่น โรงพยาบาลทั้งภาครฐัและเอกชน  

สถานพยาบาล คลีนิค  และรา้นยา โดยเนน้กลยทุธก์ารแข่งขันดว้ยขบวนการผลิตที่มีคณุภาพ การคน้ควา้และพฒันาสูตรใหม่ๆ 

และการบริการท่ีดี ดว้ยราคายุติธรรมเพ่ือใหผู้้ป่วยสามารถเขา้ถึงยาได ้และบริษัทยังเป็นผูน้าํในตลาดในยารกัษาโรคหลอด

เลือดหวัใจต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน 

 ตลาดต่างประเทศ  บริษัทฯ ได้มีการจําหน่ายในต่างประเทศ เช่น พม่า ลาว เขมร   และมีแผนท่ีจะขยายตลาดใน

ต่างประเทศเพ่ิมขึน้ เนื่องจากบริษัทไดร้บัการรบัรองมาตรฐานดา้นการผลิตระดับสากล เช่น มาตรฐานของยโุรป(GMP- PIC/S: 

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

 การรับจ้างผลิต (OEM: Original Equipment Manufacturing) บริษัทฯ ไดร้บัความไวว้างใจจากบริษัทยาชัน้นาํใหผ้ลิต

เวชภณัฑแ์ละอาหารเสริมเป็นจาํนวนมากมาเป็นเวลานาน 
 ภาวการณแ์ข่งขัน 
 การแข่งขันดว้ยราคายังเป็นปัจจัยหลักในตลาดภายในประเทศ ทางบริษัทเนน้กลยุทธ์ดา้นคุณภาพการผลิตสินค้าและ    

การบริหารตน้ทนุใหมี้ประสิทธ์ิภาพเพ่ือจะไดแ้ข่งขนักบัคู่แข่งได ้

 สาํหรบัตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ เนน้กลยทุธด์า้นคณุภาพและการบริการระดบัสากลเพ่ือใหแ้ข่งขนัในตลาดโลกได ้

• การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการของบริษัท 

บริษัทฯ ไดมี้การจดัหาวตัถดิุบ และ บรรจุภณัฑ ์ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค  ซึ่งบริษัทผูจ้าํหน่ายวตัถดิุบหลกัเป็นผูไ้ดร้ับการ

รบัรองมาตรฐาน ISO 9001 และ GMP 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

อตุสาหกรรมการผลิตยาสามญัมีแนวโนม้การใชย้าสามญัสงูขึน้ดว้ยเนื่องจาก 

 1.  ภาครฐัมีนโยบายใหใ้ชย้าสามญัในประเทศกบัโครงการประกนัสขุภาพแห่งชาติทัง้ 3 ระบบของคนไทย 

 2.  การรวมตัวของประชาคมอาเซียน (AEC= Asian Economics Community) ส่งผลใหก้ารขึน้ทะเบียนยาในประชาคม

อาเซียนสามารถใชเ้อกสารชุดเดียวกนัได ้จึงส่งผลเชิงบวกกบัการส่งออกไปในประเทศสมาชิกอาเซียนดว้ยกนั 

 



 สภาพการแข่งขันในอนาคต 

 เนื่องจากมีการรวมตวัของประชาคมอาเซียน(AEC) ทาํใหมี้การแข่งขนัเพ่ิมขึน้จากกลุ่มประเทศสมาชิกทัง้ 10 ประเทศท่ีจะ

ขยายตลาดเขา้มาในประเทศไทยมากขึน้ ทางบริษัทไดเ้ตรียมแผนท่ีจะขยายตลาดไปยงัต่างประเทศมากขึน้เช่นกนั 

Atika Beauty Manufacturing Sdn.Bhd. 

• ลักษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายใต้วัตถุประสงค์หลักของกิจการ คือ ผลิตเคร่ืองสาํอางประเภทเมคอัพที่ได้รับการรับรองภายใต้

เคร่ืองหมาย “HALAL”อาทิเช่น แป้ง  ลิปสติก โดยบริษัทมุ่งเนน้การพัฒนาสินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้  ดว้ยเคร่ืองจักรและ

เทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยและมีมาตรฐาน  โดยบริษัทมีโรงงานท่ีจัดตั้งในประเทศมาเลเซีย  และมุ่งเนน้ผูบ้ริโภคชาวมุสลิมในโซน

เอเซียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละตะวนัออกกลาง 

• การตลาดและภาวการณแ์ข่งขัน 

ปัจจุบนัผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางที่เป็นชาวมุสลิมมีปริมาณเพ่ิมขึน้ทกุปี ในขณะท่ีผูผ้ลิตที่ไดร้บัเคร่ืองหมาย 

“HALAL”  มีเพียง  5  ราย  ทาํใหผ้ลิตภัณฑข์องบริษัทสามารถมีส่วนแบ่งในการตลาดเพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคและ

เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได ้ 

บริษัทฯ ใชก้ลยุทธ์การตลาด โดยเนน้คุณภาพของสินคา้ท่ีมาตรฐานสูง รวมถึงมีการออกแบบบรรจุภณัฑข์องสินคา้ใหมี้ความ

สวยงาม ทันสมยั สะดวกต่อการใชง้าน อีกทั้งเนน้ความเหมาะสมของคุณภาพกับราคาท่ีดึงดูดความสนใจของลูกคา้  โดยคาํนึงถึง

ความพึงพอใจสงูสดุของลกูคา้ 

• การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการของบริษัท 

บริษัทฯ มีการจัดหาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑจ์ากโรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งลว้นมีความเชี่ยวชาญในการผลิต

เฉพาะอย่าง มีเทคโนโลยีการผลิตและเคร่ืองจกัรที่ทนัสมยั มีระบบการควบคมุคณุภาพที่มีมาตรฐาน 

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

การเติบโตของประชากรมุสลิม และกาํลงัซือ้ท่ีเพ่ิมขึน้ เป็นตวัขบัเคล่ือนความตอ้งการในผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางประเภทเมคอัพ

เพ่ิมขึน้ตามไปดว้ย นอกจากนีส้ตรีมสุลิมมีความสนใจในผลิตภณัฑเ์มคอัพเพ่ิมขึน้อย่างมาก ทาํใหต้ลาดในอตุสาหกรรมเคร่ืองสาํอาง

ฮาลาลมีโอกาสเติบโตสงูขึน้  

การรบัรองฮาลาลและความรูท้างเทคนิคเป็นจุดแข็งของบริษัท ในการพัฒนาผลิตภณัฑ ์การพัฒนาผลิตภัณฑเ์ป็นส่วนสาํคญั

ของการแข่งขนั ซึ่งบริษัทฯเป็นหนึ่งในผูผ้ลิตเคร่ืองสาํอางฮาลาลชัน้นาํในอตุสาหกรรม กลยทุธท์างการตลาดของบริษัทจะมุ่งเนน้ไปท่ี 

กลุม่ธุรกิจ MNC รวมถึงลกูคา้รายอื่น ๆ ทัง้ในประเทศและทั่วโลกเพ่ือขยายฐานลกูคา้และเพ่ิมผลกาํไรใหก้บัลกูคา้ 

บริษัทฯ ไดริ้เร่ิมการดาํเนินการเพ่ือปรบัปรุงประสิทธิภาพอยู่เสมอ ขั้นตอนหน่ึงในการดาํเนินการคือการใชร้ะบบซอฟตแ์วรข์อง 

SAP มามีบทบาทสาํคญัในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและประสิทธิภาพการดาํเนินงาน  

อุตสาหกรรมเคร่ืองสาํอางฮาลาลเป็นอุตสาหกรรมท่ีกาํลังเติบโต นับจากนีเ้ป็นตน้ไปผูผ้ลิตรายอื่นๆ อาจเขา้มามีส่วนร่วมใน

อตุสาหกรรมนี ้และอตุสาหกรรมนีจ้ะมีความสามารถในการแข่งขนัสงูขึน้ในอนาคต อย่างไรก็ตามดว้ยกลยทุธก์ารเติบโตของ  บริษัทฯ 

เชื่อว่าสามารถรกัษาระดับการเติบโตของธุรกิจและปรบัปรุงผลการดาํเนินงานในอนาคตได ้และเสริมสรา้งความเขม้แข็งในการเป็น

ผูน้าํในอตุสาหกรรมเคร่ืองสาํอางฮาลาลประเภทเมคอพัไดอ้ย่างแน่นอน 
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