
1.2  ลักษณะการประกอบธุรกจิ

1.2.1  โครงสร้างรายได้ 

รายได้ของกลุ่มบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ของแต่ละบริษัท 

%การถือ

หุ้นของ

บริษัทฯ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการผลิตและธุรกิจอ่ืน 

  ผลิตเคร่ืองสาํอาง 

  บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล         

  เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) 

ในประเทศ 
- 

1,559.3 25.5 1,336.4 26.1 1,612.6 30.1 

ตา่งประเทศ 2,407.4 39.4 1,947.2 38.0 2,174.4 40.5 

รวมผลิตเคร่ืองสาํอาง 3,966.7 64.9 3,283.6 64.1 3,787.0 70.6 

  ผลิตบรรจุภัณฑ์ 

  บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนแูฟคเจอร่ิง   

  จํากดั 

ในประเทศ 
50.00 

1,022.5 16.8 1,014.1 19.8 918.6 17.1 

ตา่งประเทศ 93.1 1.5 103.4 2.0 86.3 1.6 

  รวมผลิตบรรจุภัณฑ์ 1,115.6 18.3 1,117.5 21.8 1,004.9 18.7 

  ธุรกิจอ่ืน 

บริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จํากดั
ในประเทศ 

99.99 
0.2 - 4.3 0.1 7.7 0.2 

ตา่งประเทศ - - - - - - 

บริษัท อี เอฟ จํากดั
ในประเทศ 

99.99 
14.6 0.2 21.7 0.4 21.9 0.4 

ตา่งประเทศ - - - - - - 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล    

(ย.ูเค.) จํากดั 

ในประเทศ 
100.00 

- - - - - - 

ตา่งประเทศ 682.4 11.2 472.5 9.2 373.0 7.0 

บริษัท กวา่งโจว เอส แอนด์ เจ คอสเมติกส์ 

จํากดั 

ในประเทศ 
100.00 

- - - - - - 

ตา่งประเทศ - - - - - - 

บริษัท โฟรดบัเบิล้ยดู ีวิชัน่ (เอช.เค.) จํากดั
ในประเทศ 

100.00 
- - - - - - 

ตา่งประเทศ 110.8 1.8 126.8 2.5 82.0 1.5 

บริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยดู ีวิชัน่ จํากดั
ในประเทศ 

99.99 
90.8 1.5 89.7 1.8 86.8 1.6 

ตา่งประเทศ - - - - - - 

บริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยดู ีวิชัน่ ยโุรป บี.วี. จํากดั
ในประเทศ 

99.99 
- - - - - - 

ตา่งประเทศ 127.7 2.0 7.0 0.1 - - 

บริษัท เอสเอเอเอส จํากดั
ในประเทศ 

99.99 
0.9 0.1 1.0 - 1.1 - 

ตา่งประเทศ - - - - - - 

  รวมธุรกิจอ่ืนๆ 1,027.4 16.8 723.0 14.1 572.5 10.7 

รวมรายได้จากการผลิตและธุรกิจอ่ืน 6,109.7 100.0 5,124.1 100.0 5,364.4 100.0 

หมายเหตุ : บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดเพ่ิมเติมไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินสําหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564  หวัข้อ 25  ข้อมลูทางการเงิน

จําแนกตามสว่นงาน 



1.2.2  การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคัญในปีท่ีผ่านมาของลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกัด (มหาชน) 

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตชัน้นําในอุตสาหกรรมความงามและเคร่ืองสําอางกว่า 40ปี ท่ีให้บริการผลิตทัง้ OEM/ODM อย่างครบ

วงจร ครอบคลมุตัง้แต่ขัน้ตอนการวิจยัและพฒันา การวิจยัผลิตภณัฑ์ด้วยนวตักรรมใหม่ๆ  การออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ 

การพฒันาสนิค้าตามความต้องการของลกูค้า การผลติสนิค้าด้วยเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยัและมีมาตรฐาน ตลอดจน

ออกแบบแนวคิดทางธุรกิจ พร้อมทัง้กลยทุธ์ทางการตลาดให้กบัลกูค้าทัง้ในและตา่งประเทศ รวมถึงธุรกิจสตาร์ทอพั นอกจากนีบ้ริษัท

ได้รับการรับรองมาตรฐานคณุภาพระดบัโลก ซึ่งจากใบรับรองมาตรฐานคณุภาพเหลา่นีส้ร้างความเช่ือมัน่ในคณุภาพของสนิค้าให้แก่

ลกูค้ามากยิ่งขึน้  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  จาก  LPPOM  MUI  ประเทศอินโดนีเซีย

• ใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001:2553)

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

• ใบรับรองมาตรฐานการผลตินํา้มนัปาล์มอยา่งยัง่ยืน RSPO จาก TUV NORD (Thailand)

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั

(ก)  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ

• กลยุทธ์การแข่งขัน

ปัจจุบันผู้ บริโภคทุกเพศทุกวัยนับตัง้แต่กลุ่มวัยรุ่น นักศึกษา ไปจนถึงวัยทํางาน หันมาให้ความสําคัญต่อ

เคร่ืองสําอางเพ่ิมมากขึน้ จนกลายมาเป็นส่วนสําคัญในชีวิตประจําวนัและไม่เฉพาะแต่กลุ่มสุภาพสตรีเท่านัน้ แต่ยังรวมถึงกลุ่ม

สภุาพบรุุษท่ีมีความต้องการใช้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสาํอางเพ่ิมมากขึน้ รวมทัง้ผลิตภณัฑ์ท่ีบํารุงผิว ผลิตภณัฑ์ดแูลเส้นผม ผลิตภณัฑ์เพ่ือ

อนามยัในช่องปาก หรือผลติภณัฑ์ประทินผิว ซึง่พบวา่ตลาดผลติภณัฑ์ดงักลา่วมีความหลากหลายทัง้ในเร่ืองของราคาและคณุภาพท่ี

สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและเข้าถึงกลุม่เปา้หมายได้อยา่งชดัเจนนําไปสูภ่าวการณ์แขง่ขนัท่ีรุนแรงยิ่งขึน้  

อีกทัง้  ผู้บริโภคหนัมาให้ความสนใจกบัผลิตภณัฑ์ท่ีสกดัจากธรรมชาติซึ่งท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม และปลอดภยั

เพ่ิมมากขึน้ สง่ผลให้เกิดการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ประเภทใหม่ ๆ ท่ีใช้สมนุไพรตามธรรมชาติเป็นวตัถดุิบในการผลิตผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสาํอางมีแนวโน้มเติบโตอยา่งรวดเร็วมากขึน้ บริษัทฯ  จึงเน้นกลยทุธ์ด้านตา่ง ๆ ดงันี ้



1. ดา้นผลิตภณัฑ ์  มุ่งเนน้คุณภาพของผลิตภณัฑ ์และส่วนผสมหรือสตูรที�สามารถตอบสนอง   ความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคเป็นหลกั  โดยมีแผนกวิจยัและพฒันาสินคา้เพื�อทาํหนา้ที�คน้ควา้และวิจยัผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ เพื�อเสนอแก่ลกูคา้  อีกทั�งมี

การออกแบบบรรจุภณัฑข์องสินคา้ใหม้ีความสวยงาม ทนัสมยั สะดวกต่อการใชง้าน  รวมถึงการพฒันาคุณภาพสินคา้ที�มีอยู่ใหด้ีขึ �น

อย่างไม่หยดุยั�ง  เพื�อสรา้งความพึงพอใจในความหลากหลายของผลิตภัณฑ ์ บริษัทฯ ผลิตสินคา้ดว้ยเครื�องจกัรที�มีประสิทธิภาพและ

เทคโนโลยีการผลิตสินคา้ที�ดี และมีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ทกุขั�นตอน เพื�อใหไ้ดสิ้นคา้ที�มีมาตรฐานและคณุภาพสงู  ทาํให้

ไดร้บัความมั�นใจจากลกูคา้ทั�งในและต่างประเทศ  อีกทั�งบรษัิทยงัไดร้บัการรบัรองมาตรฐานคณุภาพระดบัโลก 

2. ดา้นราคา การตั�งราคาจะคาํนึงถึงภาพลักษณข์องสินคา้ ตน้ทุนการผลิต และตน้ทุนการตลาดเป็นพื �นฐาน

เนน้ที�ความเหมาะสมของคณุภาพกบัราคาที�ดงึดดูความสนใจของลูกคา้  โดยคาํนึงถึงความพึงพอใจสงูสดุของลกูคา้ 

3. สรา้งสมัพนัธ ์ โดยสรา้งสมัพนัธท์ี�ดีกบัผูจ้าํหน่ายสินคา้ (Supplier) โดยมีการสั�งซื �อสินคา้ในปรมิาณมากและ

ต่อเนื�อง รวมถึงมีการจ่ายชาํระเงนิตรงตามกาํหนดเวลาเสมอ ทาํใหไ้ดร้บัความเชื�อถือจาก Supplier จึงมีอาํนาจในการต่อรองราคา

สินคา้  ส่งผลใหบ้รษิัทฯ มีตน้ทนุที�สามารถแข่งขนักบับรษิัทอื�นได ้

4. การบรกิาร บรษิัทฯ มีแผนกลกูคา้สมัพนัธเ์พื�อไปพบปะและสอบถามความตอ้งการของลกูคา้ เพื�อใหท้ราบถึง

ปัญหาที�แทจ้รงิและแกไ้ขอย่างถกูตอ้ง  บรษิัทฯ มุ่งมั�นที�จะสรา้งความพึงพอใจกบัลกูคา้  โดยการส่งมอบสินคา้ที�มีคณุภาพถกูตอ้ง ตรง

ตามเวลาที�กาํหนด  

5. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ใชว้ตัถดุิบจากแหล่งธรรมชาติและเป็น

มิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม หรือแม้กระทั�งบรรจุภัณฑ์ที�สามารถนาํกลับมาใช้ใหม่ได ้ (Refill) ลดการใช้พลังงานให้น้อยลง แต่ปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานใหม้ากขึ �น 

 ลักษณะลูกค้า

บรษิัทฯ มีลกูคา้ทั�งในและต่างประเทศ ลกูคา้ส่วนใหญ่เป็นลกูคา้ภายในประเทศ ซึ�งมีทั�งแบรนดต์่างประเทศและใน

ประเทศ ลูกค้าหลักของบริษัทฯ เป็นลูกค้าที�มีชื�อเสียงข้ามชาติหรือเป็นผู้นาํด้านการตลาดของประเทศ และเป็นลูกคา้ที�มี

ประสิทธิภาพที�มีความสมัพนัธท์ี�ดีกบับริษัทฯ มานานนับสิบปี ในขณะที�บริษัทฯ ก็มีการขยายฐานลกูคา้ใหม่เพิ�มขึ �นทั�งในประเทศ

และต่างประเทศ ลกูคา้เหล่านี�มปีระสิทธิภาพสงูฐานะการเงินดี 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลกูคา้เป้าหมายเป็นผูป้ระกอบการระดบักลางขึ �นไป ซึ�งเป็นลกูคา้กลุ่มใหญ่ที�สดุ โดยเนน้คุณภาพสินคา้ใหม้ี

ราคาดึงดดูความสนใจของลกูคา้กลุ่มเป้าหมายนี � 

 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหนา่ย

บรษิัทฯ มีการจาํหน่ายผลิตภัณฑท์ั�งในและต่างประเทศ ลกัษณะการขายจะเป็นแบบ Contract manufacturing

ลูกคา้ของบริษัทฯ มีทั�งประเภทที�สั�งซื �อสินคา้ไปจาํหน่ายแบบขายตรง (Direct Sales) และตามหา้งสรรพสินคา้ (Counter Sales)

สดัส่วนการจาํหน่ายในประเทศต่อการส่งออกไปจาํหน่ายต่างประเทศ เท่ากบั 39 : 61 ประเทศที�บรษิัทฯ ส่งผลิตภณัฑอ์อกไปจาํหน่าย 

คือ องักฤษ อเมรกิา ญี�ปุ่ น ออสเตรเลีย มาเลเซีย ฮอ่งกง  อนิโดนิเซีย และฟิลิปปินส ์

อีกทั�งบริษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายตลาดทั�งในและต่างประเทศ  โดยการเขา้ร่วมในงานแสดงสินคา้ในประเทศ 

เช่น งานแสดงสินคา้ของธุรกิจในเครือสหพัฒนฯ์ และงานแสดงสินคา้นานาชาติในต่างประเทศ เช่น ฝรั�งเศส เป็นตน้ เพื�อเป็นอีก

ช่องทางหนึ�งในการหาลกูคา้รายใหม่ 

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอตุสาหกรรม 

การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมจะเป็นการแข่งขนัในเรื�องคุณภาพ การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละความหลากหลาย ราคา

และการบริการที�ลกูคา้พอใจ การตลาดที�บรษิัทฯ แข่งขนัอยู่จึงมีลกัษณะแบบมีคณุภาพสูง คู่แข่งที�อยู่ในตลาดเดียวกันกบับริษัทฯ ที�

บรษิัทฯ ถือว่าเป็นคู่แข่งมีอยู่ 2 รายโดยที�มีขนาดของบรษิัทที�ใกลเ้คียงกนั    



S&J เป็นโรงงานผลิตเคร่ืองสําอางชัน้นําท่ีมีผู้บริหารท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารและ

จดัการ ในขณะท่ีพนกังานก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดีในการผลติสินค้าและบริการอย่างตอ่เน่ือง บริษัทฯ มีแผนกวิจยัและพฒันา

สินค้า เพ่ือทําหน้าท่ีค้นคว้าและวิจยัผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ เพ่ือนําออกสู่ตลาด อีกทัง้ยงัพฒันาคุณภาพสินค้าท่ีมีอยู่แล้วต่อไปอย่างไม่

หยดุยัง้ เพ่ือท่ีจะสร้างความเช่ียวชาญในการผลิตสินค้าเคร่ืองสําอางให้มากขึน้ โดยได้รับการสนบัสนนุความรู้เก่ียวกบัการผลิตและ

การวิจยัจากบริษัทในอเมริกาท่ีมีเครือข่ายเทคโนโลยีทัว่โลก  มีการบริหารจดัการในเร่ืองการตอบสนองตอ่ลกูค้าให้รวดเร็วขึน้ (Quick 

Response) บริษัทฯ มีโรงงานท่ีสร้างภายในบริเวณท่ีเป็นท่ีดินของตนเองท่ีสวนอตุสาหกรรมสหพฒัน์  อําเภอศรีราชา และโรงงานท่ี

สวนอตุสาหกรรมป่ินทอง เพ่ือรองรับการแข่งขนัท่ีสงูขึน้อยา่งต่อเน่ืองให้ทนัตอ่ความต้องการของลกูค้าท่ีให้ความเช่ือมัน่ในการเลอืก

ผลิตสินค้ากับ S&J  บริษัทฯ มีฐานะการเงินท่ีมัน่คงและมีผลประกอบการท่ีดีมาตัง้แต่ต้น  ทําให้บริษัทฯ ได้รับความน่าเช่ือถือจาก

ลกูค้าด้วยดีเสมอมา 

(ค) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

แนวโน้มการแข่งขนัของตลาดเคร่ืองสําอางมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีภาวะแข่งขนัสงู เน่ืองจากคู่แข่งทัง้

รายใหญ่และรายย่อยเพ่ิมมากขึน้ อีกทัง้การเติบโตของการตลาดออนไลน์สงูขึน้ ประกอบกบัผู้บริโภคหนัมาใส่ใจด้านสขุภาพ และ

สิ่งแวดล้อมมากขึน้ บริษัทจึงมีกลยุทธ์เพ่ือตอบสนองต่อปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การพฒันาระบบ Digital Technology 

ในองค์กร และการปรับวฒันธรรมองค์กรมุง่สู ่Digital Technology การวิจยัและพฒันานวตักรรมใหม่ๆ จากสารสกดัธรรมชาติ แทน

การใช้สารเคมี นําเสนอการใช้ Green Packaging กบัลกูค้ารวมทัง้การใช้วสัดท่ีุยอ่ยสลายได้เร็ว เป็นต้น 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ มีโรงงาน 2 แหง่ ดงันี ้

-  โรงงานแห่งแรก  ตัง้อยูท่ี่ 600/4  หมู ่11  ถนนสขุาภิบาล  8 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

20230  กําลงัการผลติปี 2564 เทา่กบั 173 ล้านชิน้ โดยทํางานประมาณ 1 กะ

-  โรงงานแห่งที่สอง  ตัง้อยูท่ี่ 789/159 หมูท่ี่ 1 ถนนสายหนองค้อ – แหลมฉบงั ตําบลหนองขาม   อําเภอศรีราชา

จงัหวดัชลบรีุ  20230  กําลงัการผลติปี 2564 เทา่กบั 31 ล้านชิน้ โดยทํางานประมาณ 1 กะ

วตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิตจะขึน้อยู่กบัผลติภณัฑ์แต่ละประเภทของบริษัทฯ โดยจะมีแหลง่ท่ีมาทัง้จากในและต่างประเทศ ใน

การสัง่ซือ้วตัถุดิบในประเทศ  บริษัทฯ จะสัง่ซือ้จากผู้ผลิตและผู้ นําเข้าสินค้าโดยตรง  ส่วนวตัถุดิบท่ีสัง่ซือ้จากต่างประเทศนัน้ ทาง

บริษัทฯ จะพิจารณาจากในประเทศก่อนว่ามีวตัถุดิบหรือไม่  บริษัทฯ จัดหาแหล่งวตัถุดิบจากทัว่โลก โดยผ่านตวัแทนจําหน่ายใน

ประเทศไทย หรือติดต่อโดยตรงกบัผู้ผลิต หรือผ่านบริษัทฯ ท่ีได้ทําสญัญาช่วยเหลือด้านเทคนิคและมีเครือข่ายทัว่โลก ปัจจุบนัตลาด

วตัถดุิบมีผู้ จําหนา่ยหลากหลายและมีการแขง่ขนัสงู  จึงทําให้ผลกระทบจากการสญูเสยีแหลง่ซือ้วตัถดุบิตอ่บริษัทมตีํ่ามาก  เน่ืองจาก

สามารถหาวตัถดุิบทดแทนได้โดยง่าย  ผู้ผลติวตัถดุิบตา่งมีการพฒันาคณุภาพของสนิค้าอยา่งตอ่เน่ือง  ทําให้มีแหลง่วตัถดุิบเพ่ิมมาก

ขึน้   

บริษัทฯ ไมม่ีการใช้วตัถดุิบชนิดใด จากผู้จดัจําหนา่ยท่ีมสีดัสว่นเกินกวา่ร้อยละ 30 ของรายได้รวมในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา การ

คดัเลือกและสัง่ซือ้วตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์คํานึงถึงคณุภาพและราคาท่ีเหมาะสม  ปี 2564  มีจํานวนผู้ จําหน่ายวตัถดุิบมากกว่า 434 

ราย โดยมีสดัสว่นการซือ้วตัถดุิบในประเทศและตา่งประเทศ เทา่กบั 72 : 28 

กระบวนการผลิต  บริษัทฯ ปลูกจิตสํานึกให้พนักงานทุกคนตระหนักและป้องกันปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตอย่างประหยดั และมีประสิทธิภาพสงูสดุ มุ่งเน้นการปฏิบตัิตามกฎหมายและ

มาตรฐานสิง่แวดล้อมอยา่งเคร่งครัด ซึง่ไมม่ีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมเห็นได้จากนโยบายสิง่แวดล้อม  

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ

- ไมม่ี –



บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ เป็นผู้ผลติบรรจภุณัฑ์พลาสติกท่ีใช้กบัเคร่ืองสาํอาง อาหาร และยา เช่น หลอด, ขวด, กระปกุ, ตลบัแปง้,แทง่ลปิสตกิ

รวมถึงมีการจดัหาบรรจภุณัฑ์ท่ีบริษัทฯ ไมไ่ด้เป็นผู้ผลติ อาทิ ฝาป๊ัม เพ่ือตอบรับความต้องการของลกูค้าอยา่งครบวงจร 

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั

(ก)  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ

• กลยุทธ์การแข่งขนั

บริษัทฯ ยงัคงมุ่งเน้นในการรักษาคณุภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของลกูค้าเพ่ือสร้างความ

เช่ือมัน่และพึงพอใจสงูสดุในสินค้าของบริษัท  และสินค้าสว่นใหญ่จะผลิตขึน้ตามการสัง่ซือ้ของลกูค้าแต่ละรายซึ่งมีลกัษณะเฉพาะ 

จึงต้องมีการวางแผนการผลิตและระบบการจัดส่งท่ีดีเพ่ือให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ครบถ้วนและได้คุณภาพตามท่ีลกูค้าต้องการ

ทนัเวลานดัหมาย  อีกทัง้บริษัทยงัให้ความสําคญัและควบคมุขัน้ตอนการผลติทกุขัน้ตอนอยา่งใกล้ชิดและมุ่งเน้นการพฒันาบคุลากร

ให้มีศกัยภาพ   เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการผลติ   ลดอตัราการสญูเสยีระหวา่งผลติ ซึง่สง่ผลให้สามารถลดต้นทนุการผลติ รวมทัง้ได้

สินค้าท่ีมีคณุภาพสงูขึน้  ยิ่งไปกว่านัน้  บริษัทฯ ยงัมุ่งเน้น  เร่ืองการรักษาสมัพนัธภาพท่ีดีกบัลกูค้าและการให้บริการทางด้านเทคนิค

เพ่ือให้ลกูค้า และลกูค้าปลายทางของลกูค้ามีความเข้าใจผลติภณัฑ์  

• ลักษณะลกูค้า

บริษัทฯ มีลกูค้าทัง้ในและตา่งประเทศ   โดยสว่นใหญ่ลกูค้าหลกัเป็นลกูค้าในประเทศท่ีมีการทําการค้าขายกันมา

เป็นเวลานานและเป็นลกูค้าท่ีมีความมัน่คง  เป็นผู้ นําในตลาดและมีสมัพนัธ์เชิง “เป็นคูค้่าทางธุรกิจ” กบับริษัทฯ มาเป็นเวลานาน 

กลุม่ลกูค้าตา่งประเทศโดยสว่นใหญ่จะขยายไปยงัประเทศในกลุม่ AFTA เช่น มาเลเซีย สงิคโปร์  จนเป็นท่ีรู้จกัเป็น

อยา่งดีในด้านความเป็นผู้ นําด้านผลติบรรจภุณัฑ์โดยเฉพาะงานหลอด  ตลาดนีม้ีการขยายตวัขึน้ทกุปี และบริษัทมีแผนจะขยายตลาด

ไปภมูิภาคอ่ืน ๆ เช่น ออสเตรเลยี และประเทศในโซนยโุรป 

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลกูค้าหลกัยงัคงเป็นลกูค้ากลุม่เคร่ืองสาํอาง ซึง่เปา้หมายบริษัทมุง่จะขยายไปสูธุ่รกิจกลุม่อ่ืนๆ เช่นกลุม่เวชสาํอาง

อาหารและยา  ผลติภณัฑ์เส้นผม และอ่ืน ๆ เพ่ือขยายตลาดให้เจริญเติบโตอยา่งมัน่คง 

• การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย

บริษัทมีการจดัจําหนา่ยผา่นผู้ผลติ เช่นเคร่ืองสาํอาง และผลติภณัฑ์บํารุงผม ซึง่ผา่นไปยงัผู้บริโภคในช่องทางตา่งๆ

เช่น ขายตรง  ขายผ่านเคาน์เตอร์ และขายใน Super Market  ใน discount store และจะขยายไปสู่ธุรกิจจัดหาสินค้าตามความ

ต้องการของลกูค้า 

(ข)   สภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม 

 ในอตุสาหกรรมต้องแข่งขนักนัสงูทัง้ในด้านคณุภาพของสินค้า ราคาจําหน่ายและรูปแบบของผลิตภณัฑ์เป็นหลกั 

การสง่มอบท่ีครบถ้วน การติดต่อประสานงานและการบริการท่ีถกูต้องรวดเร็ว ผู้ นําตลาดหลกัๆในธุรกิจประเภทนีม้ีประมาณ 7 ราย 

เมื่อเทียบกับผู้ นําตลาด บริษัทฯ จัดอยู่ในระดับกลางท่ีมีฐานะการเงินท่ีมั่นคง ผลประกอบการท่ีดี มีทีมบริหารการจัดการท่ีมี

ประสทิธิภาพสงู มีความพร้อมในการแขง่ขนั 

(ค)   แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

การขยายตวัในอตุสาหกรรมผลติบรรจุภณัฑ์พลาสติกภายในประเทศยงัคงมีเพ่ิมขึน้ การแขง่ขนัทางด้านราคาและ

ความรวดเร็วยงัเป็นความต้องการของตลาดบริษัทฯ มุ่งเน้นการพฒันาทรัพยากรบคุคล การบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร เพ่ือสร้าง

ความพงึพอใจ และความสมัพนัธ์กบัลกูค้าในการขยายตลาดในประเทศและตา่งประเทศ 



3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ

บริษัท ฯ  จะเป็นผู้จัดหาผลิตภณัฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลกูค้า   โดยลกูค้าจะเป็นผู้ กําหนดคณุภาพให้กับบริษัท

ในราคาท่ีแข่งขนัได้ในตลาด  รวมทัง้บริษัทฯ ยงัทําการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมในการตอบสนองความต้องการของ

ลกูค้าทัง้ในและตา่งประเทศ และการบริการ บริษัทฯตระหนกัดีในเร่ืองนี ้จงึได้มุง่เน้นให้การบริการลกูค้า ทัง้ก่อนการขายและหลงัการ

ขาย เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่สนิค้าท่ีบริษัทฯ สง่มอบมีคณุภาพตรงตามความต้องการของลกูค้า  

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ

-ไมม่ี  -

บริษัท อี เอฟ จาํกดั

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ เป็นผู้จดัจําหนา่ยสนิค้าอปุโภค และของใช้สิน้เปลอืงในการผลติสาํหรับโรงงานอตุสาหกรรม  รวมถึงการเป็นเจ้าของ

ตราสินค้า  ได้แก่   EXFAC ในกลุ่ม  PERSONAL  CARE   และเคมีภณัฑ์ทําความสะอาดยี่ห้อ   BIO EX   ยงัมีสินค้าซือ้มาขายไป 

กลุ่ม PERSONAL CARE และกลุ่มสินค้าเก่ียวกับกระบวนการผลิตต่างๆท่ีใช้สําหรับสํานกังานและโรงงานอุตสาหกรรมจากบริษัท 

TRADER อ่ืน ๆ  

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั

(ก)  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ

• กลยุทธ์การแข่งขนั

บริษัทเป็นเจ้าของตราสินค้า และเป็นผู้ จําหน่ายสินค้าท่ีใช้ในชีวิตประจําวนั ทัง้กลุ่มสินค้า PERSONAL CARE

และ เคมีภณัฑ์ ทําความสะอาด รวมถึงอุปกรณ์ และ ของใช้ในกระบวนการผลิตสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม ให้แก่ลกูค้าทัง้กลุ่ม 

WHOLESALER  บริษัท CLEANING และ END USER กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ  เน้นกลยุทธ์การแข่งขันด้าน

คณุภาพ ราคา ให้บริการแบบ เข้าพบ เข้าถึง เข้าใจ   ความต้องการของลกูค้าเพ่ือลดการจดัเก็บ และต้องมีของใช้ให้ทนัตามกําหนด 

นอกจากนีย้งัมีการจดัสนิค้าให้ทดลองใช้ก่อนการตดัสนิใจซือ้  กระบวนการผลติท่ีคํานงึถึงการรักษาสิง่แวดล้อม 

• ลักษณะลกูค้า

โรงงานอตุสาหกรรม สถานประกอบการ และตวัแทนขายเป็นหลกั

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุม่โรงงานอตุสาหกรรมในภาคตะวนัออก โรงพยาบาล สถานศกึษา ธุรกิจบริการ และ Trader

• การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย

จดัจําหนา่ยโดยตรงในกลุม่อตุสาหกรรม และสถานบริการ ด้วยพนกังานขายท่ีมีประสทิธิภาพ และผา่นตวัแทนขาย

ในบางพืน้ท่ีท่ีหา่งไกล เพ่ือขยายเขตการขายให้มากขึน้

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

มีการแข่งขนัระดบัสงูกบัผู้ผลิตรายใหญ่และรายย่อยในประเทศ แต่บริษัทยงัมีขีดความสามารถในการขยายตลาดได้

อีก จากจดุเดน่ด้านคณุภาพ การบริการและลกูค้าท่ีมัน่ใจในคณุภาพสนิค้า และบริการของเรามาอยา่งตอ่เน่ืองเป็นเวลาหลายปี 

(ค) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

แนวโน้มอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัยงัคงมีการแข่งขนัระดบัความสงูในเร่ืองราคา  บริษัทฯ จึงเน้นในเร่ืองการ

เข้าพบแบบเข้าถึง และเข้าใจความต้องการของผู้ประกอบการอยา่งใกล้ชิด  เพราะเราให้ความสําคญัแบบท่ีปรึกษามากกวา่สินค้าท่ี

เรานําเสนอ เพ่ือรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหมอ่ยา่งตอ่เน่ือง 



3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ  ได้มอบหมาย/วา่จ้างให้บริษัทฯ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตในระดบัสากล ทัง้ในเครือและนอกเครือเป็น

ผู้พัฒนาและผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้ บริโภคในกลุ่มเป้าหมาย  บริษัทฯ จึงมีขีดความสามารถในการจัดหาให้

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งเพียงพอตอ่การขยายตวัของตลาดในอนาคต 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ

- ไมม่ี -

บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชั่นแนล - ยเูค จาํกดั

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ ให้บริการทางด้านการตลาดและจัดจําหน่ายวตัถุดิบ  และบรรจุภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต

เคร่ืองสาํอาง และผลติภณัฑ์ดแูลความงาม 

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ

• กลยุทธ์การแข่งขนั

กลุ่มลกูค้าส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม  ซึ่งบริษัทฯ มุ่งเน้นการจดั

จําหน่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลายเป็นสิ่งสําคัญ  โดยคํานึงถึง คุณภาพ ราคา ความรวดเร็วในการ

ตอบสนองให้ทนัต่อความต้องการของลกูค้า นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้บริการในการทําตลาดแก่ลกูค้าท่ีต้องการขยายฐาน

ผู้บริโภคยงัประเทศองักฤษด้วย 

• ลักษณะลกูค้า

บริษัทฯ มีลกูค้าในตา่งประเทศ ซึ่งสว่นใหญ่เป็นกลุม่อตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม

ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ เป็นบริษัทแมแ่ละบริษัทในเครือของบริษัทแม ่ซึง่เป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสยีงข้ามชาติหรือเป็นผู้ นําด้านการ

ผลติเคร่ืองสาํอางของประเทศไทย  

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลกูค้าหลกัยงัคงเป็นลกูค้ากลุม่อตุสาหกรรมผลติเคร่ืองสาํอางและผลติภณัฑ์ดแูลความงาม  ซึง่เปา้หมายบริษัทมุง่

จะขยายไปสูธุ่รกิจกลุม่อ่ืน ๆ เช่น กลุม่เวชสาํอาง อาหารและยา และอ่ืนๆ เพ่ือขยายตลาดให้เจริญเติบโตมากขึน้

• การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย

บริษัทฯ เสนอการให้บริการโดยตรงต่อผู้บริหารระดบัสงูของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย โดยเน้นคณุภาพและราคาของ

สนิค้า และความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ 

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

การแข่งขนัในอตุสาหกรรมยงัคงเน้นเร่ืองคณุภาพสินค้า การสง่มอบ ราคา การให้บริการ ทัง้นี ้ประเทศองักฤษยงัคงเป็น

แหลง่ตลาดท่ีสาํคญัสาํหรับผลติภณัฑ์ดแูลความงามและสขุภาพ  ดงันัน้ความพงึพอใจของผู้บริโภคจะเป็นตวักําหนดรูปแบบและการ

ออกแบบ  ซึง่บริษัทฯ ได้มีการติดตามแนวโน้มของตลาดอยา่งใกล้ชิด เพ่ือจดัหาและตอบสนองความต้องการได้อยา่งแท้จริง 

(ค) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

การแข่งขนัยงัคงเน้นเร่ืองคุณภาพสินค้า ราคา และการส่งมอบ ทัง้นี ้ประเทศองักฤษเป็นแหล่งตลาดท่ีสําคญัสําหรับ

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม  ดงันัน้ ความพึงพอใจของผู้บริโภคจะเป็นตวักําหนดรูปแบบและการออกแบบ 

ซึง่บริษัทฯ ได้มีการติดตามแนวโน้มของตลาดอยา่งใกล้ชิด เพ่ือสามารถให้ทนัตอ่การตอบสนองความต้องการได้อยา่งแท้จริง 



3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ

ด้วยขอบเขตท่ีกว้างของผู้ผลิตท่ีหลากหลายและมากมายในประเทศองักฤษ และประเทศใกล้เคียง  ทําให้บริษัทฯ สามารถ

คดัสรรวตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ท่ีมีคณุภาพสงูเพ่ือลกูค้าสามารถนําไปใช้ในการผลติสนิค้าท่ีจะจําหนา่ยได้ในตลาดทัว่โลก 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ

- ไมม่ี –

บริษัท กว่างโจว เอส แอนด์ เจ คอสเมติกส์ จาํกัด 

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ  ให้บริการทางด้านการตลาดและจัดจําหน่ายวตัถดุิบ และบรรจุภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต

เคร่ืองสาํอาง และผลติภณัฑ์ดแูลความงาม 

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ

• กลยุทธ์การแข่งขนั

กลุ่มลกูค้าส่วนใหญ่เป็นอตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม  ซึ่งบริษัทฯ มุ่งเน้นการจดั

จําหน่ายวตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ท่ีมีความหลากหลายเป็นสิ่งสําคญั  โดยคํานึงถึง คณุภาพ ราคา  ความรวดเร็วในการตอบสนอง

ให้ทนัตอ่ความต้องการของลกูค้า นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้บริการในการทําตลาดแกล่กูค้าท่ีต้องการขยายฐานผู้บริโภคยงัประเทศ

จีนด้วย 

• ลักษณะลกูค้า

ปัจจุบนั บริษัทฯ มีลกูค้าในต่างประเทศ ซึ่งสว่นใหญ่เป็นกลุม่อตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดูแล

ความงาม  ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ เป็นบริษัทแม่และบริษัทในเครือของบริษัทแม่ ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสียงข้ามชาติหรือเป็นผู้ นํา

ด้านการผลติเคร่ืองสาํอางของประเทศไทย  

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลกูค้าหลกัยงัคงเป็นลกูค้ากลุม่อตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม   ซึ่งเป้าหมายบริษัท

มุง่จะขยายไปสูธุ่รกิจกลุม่อ่ืน ๆ เช่น กลุม่เวชสาํอาง  อาหารและยา  และอ่ืนๆ เพ่ือขยายตลาดให้เจริญเติบโตมากขึน้

• การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย

บริษัทฯ เสนอการให้บริการโดยตรงต่อผู้บริหารระดบัสงูของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย โดยเน้นคณุภาพและราคาของ

สนิค้า และความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ 

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

การแข่งขนัในอตุสาหกรรมยงัคงเน้นเร่ืองคณุภาพสินค้า การสง่มอบ ราคา การให้บริการ ทัง้นี ้ประเทศจีนยงัคงเป็น

แหลง่ตลาดท่ีสาํคญัสาํหรับผลติภณัฑ์ดแูลความงามและสขุภาพ ดงันัน้ ความพงึพอใจของผู้บริโภคจะเป็นตวักําหนดรูปแบบและการ

ออกแบบ  ซึง่บริษัทฯ ได้มีการติดตามแนวโน้มของตลาดอยา่งใกล้ชิด เพ่ือจดัหาและตอบสนองความต้องการได้อยา่งแท้จริง 

(ค) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

การแข่งขันยังคงเน้นเร่ืองคุณภาพสินค้า ราคา และการส่งมอบ ทัง้นี ้ประเทศจีนเป็นแหล่งตลาดท่ีสําคญัสําหรับ

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม  ดงันัน้ความพึงพอใจของผู้บริโภคจะเป็นตวักําหนดรูปแบบและการออกแบบ 

ซึง่บริษัทฯ ได้มีการติดตามแนวโน้มของตลาดอยา่งใกล้ชิด เพ่ือสามารถให้ทนัตอ่การตอบสนองความต้องการได้อยา่งแท้จริง 



3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ

ด้วยขอบเขตท่ีกว้างของผู้ผลิตท่ีหลากหลายและมากมายในประเทศจีน และประเทศใกล้เคียงทําให้บริษัทฯ สามารถคดัสรร

วตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ท่ีมีคณุภาพสงูเพ่ือลกูค้าสามารถนําไปใช้ในการผลติสนิค้าท่ีจะจําหนา่ยได้ในตลาดทัว่โลก 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ

- ไมม่ี –

บริษัท โฟร์ดับเบิล้ยดูี วชิั่น (เอช.เค.) จาํกดั 

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ ให้บริการทางด้านการตลาดและจัดจําหน่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต

เคร่ืองสาํอาง และผลติภณัฑ์ดแูลความงาม 

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั

(ก)  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ

• กลยุทธ์การแข่งขนั

กลุ่มลกูค้าส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม  ซึ่งบริษัทฯ มุ่งเน้นการจดั

จําหนา่ยวตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ท่ีมีความหลากหลายเป็นสิง่สาํคญั  โดยคํานงึถึง คณุภาพ ราคา ความรวดเร็วในการตอบสนองให้ทนั

ตอ่ความต้องการของลกูค้า นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้บริการในการทําตลาดแก่ลกูค้าท่ีต้องการขยายฐานผู้บริโภคยงัประเทศจีนด้วย 

• ลักษณะลกูค้า

บริษัทฯ มีลกูค้าในต่างประเทศ ซึ่งสว่นใหญ่เป็นกลุม่อตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม

ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ เป็นบริษัทแม่และบริษัทในเครือของบริษัทแม่ ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสียงข้ามชาติหรือเป็นผู้ นําด้านการผลิต

เคร่ืองสาํอางของประเทศไทย  

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลกูค้าหลกัยงัคงเป็นลกูค้ากลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม ซึ่งเป้าหมายบริษัท

มุง่จะขยายไปสูธุ่รกิจกลุม่อ่ืน ๆ เช่น กลุม่เวชสาํอาง  อาหารและยา  และอ่ืนๆ เพ่ือขยายตลาดให้เจริญเติบโตมากขึน้

• การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย

บริษัทฯ เสนอการให้บริการโดยตรงต่อผู้บริหารระดบัสงูของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย โดยเน้นคณุภาพและราคาของ

สนิค้า และความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ 

(ข)  สภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม 

การแข่งขนัในอตุสาหกรรมยงัคงเน้นเร่ืองคณุภาพสินค้า การสง่มอบ ราคา การให้บริการ ทัง้นี ้ฮ่องกงยงัคงเป็นแหลง่

ตลาดท่ีสําคญัสําหรับผลิตภณัฑ์ดูแลความงามและสขุภาพ  ดงันัน้ ความพึงพอใจของผู้บริโภคจะเป็นตวักําหนดรูปแบบและการ

ออกแบบ  ซึง่บริษัทฯ ได้มีการติดตามแนวโน้มของตลาดอยา่งใกล้ชิด เพ่ือจดัหาและตอบสนองความต้องการได้อยา่งแท้จริง 

(ค)  แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

การแขง่ขนัยงัคงเน้นเร่ืองคณุภาพสินค้า ราคา และการสง่มอบ ทัง้นี ้ฮ่องกงเป็นแหลง่ตลาดท่ีสาํคญัสาํหรับผลติภณัฑ์

เคร่ืองสาํอางและผลติภณัฑ์ดแูลความงาม  ดงันัน้ ความพงึพอใจของผู้บริโภคจะเป็นตวักําหนดรูปแบบ และการออกแบบ  ซึง่บริษัทฯ 

ได้มีการติดตามแนวโน้มของตลาดอยา่งใกล้ชิด เพ่ือสามารถให้ทนัตอ่ความตอบสนองความต้องการได้อยา่งแท้จริง 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ

ด้วยขอบเขตท่ีกว้างของผู้ผลิตท่ีหลากหลายและมากมายในฮ่องกง และประเทศใกล้เคียง  ทําให้บริษัทฯ สามารถคดัสรร

วตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ท่ีมีคณุภาพสงูเพ่ือลกูค้าสามารถนําไปใช้ในการผลติสนิค้าท่ีจะจําหนา่ยได้ในตลาดทัว่โลก 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ

- ไมม่ี –



บริษัท โฟร์ดับเบิล้ยดูี วชิั่น จาํกัด 

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ ทําธุรกิจซือ้มาขายไปท่ีให้บริการความงามครบวงจรโดยมุ่งเน้นท่ีการซือ้ขายวตัถดุิบ  บรรจุภณัฑ์และรายการอ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวข้องกบัความสวยความงามโดยจดัหาให้กบัตลาดในประเทศไทยเป็นหลกัและตลาด AEC 

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั

(ข) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ

• กลยุทธ์การแข่งขนั

หัวใจหลกัของธุรกิจคือการพัฒนาระบบการจัดหาท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถเพ่ิมธุรกิจของผู้ ผลิต และผู้ จัด

จําหนา่ยเคร่ืองสาํอางในประเทศไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

• ลักษณะลกูค้า

ในฐานะท่ีเป็นธุรกิจใหมบ่ริษัทฯ ได้มีการพฒันาฐานลกูค้าท่ีจะนําสนิค้าและบริการมาจากเครือขา่ยในตา่งประเทศ

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ในขณะท่ีกลุม่ลกูค้าเปา้หมายสว่นใหญ่มาจากอตุสาหกรรมการดแูลความงามธุรกิจท่ีไมไ่ด้จํากดัอยูเ่ฉพาะชอ่งทาง

นีแ้ละเป็นบริษัทฯ ท่ีทําการค้าครบวงจร โอกาสจะมองไปท่ีอตุสาหกรรมอ่ืนๆ 

• การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย

ความหลากหลายช่องทางจะถกูมอง รวมทัง้เก่ียวข้องกบัการเติบโตอยา่งรวดเร็วของโอกาสดิจิตอลและสือ่ใหม่ๆ

(ค)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

การนําเสนอบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีแตกต่างจากนวตักรรมและการ

ออกแบบท่ีดีจะช่วยให้มัน่ใจธุรกิจจะได้รับการตอบรับอยา่งดีในวงการอตุสาหกรรม 

(ง) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

เน่ืองด้วยประเทศไทยเป็นกญุแจสาํคญัทางการค้าในภมูิภาคและการท่ีตลาดท่ีเก่ียวข้องขยายตวัเพ่ิมมากขึน้จะทําให้

การหมนุเวียนสนิค้าระหวา่งประเทศและการบริการทําได้ง่ายขึน้และเปิดโอกาสท่ีสาํคญัสาํหรับบริษัทฯ ของไทยท่ีจะเข้าร่วมในธุรกิจท่ี

เติบโตใหม่ๆ  ซึ่งบริษัทได้ขยายธุรกิจไปยงัประเทศเนเธอร์แลนด์ เพ่ือจัดจําหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง และชุดของขวญั รวมถึง

ให้บริการทางการตลาด 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ

ในขัน้ต้นบริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยดูี วิชัน่ จํากดัจะทํางานร่วมมืออยา่งใกล้ชิดกบัหนว่ยงาน S & J เพ่ือจดัหาแหลง่ผลิตภณัฑ์และ

วตัถดุิบจากยโุรป เอเชียและอเมริกาเพ่ือสร้างหว่งโซอ่ปุทาน การดําเนินงานท่ีมีศกัยภาพสาํหรับธุรกิจของ AEC 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ

- ไมม่ี –

บริษัท โฟร์ดับเบิล้ยดูี วชิั่น ยุโรป บี.วี. จาํกัด 

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจซือ้มาขายไปท่ีให้บริการความงาม สุขภาพ และสุขอนามัยแบบครบวงจรโดยมุ่งเน้นท่ีการซือ้ขาย

วตัถดุิบ บรรจภุณัฑ์ และรายการอ่ืนๆ กบัเร่ืองดงักลา่วให้กบัลกูค้าหลกัๆ ในประเทศไทยและกลุม่ประเทศ AEC 



2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ

• กลยุทธ์การแข่งขนั

หัวใจหลักของธุรกิจคือการพัฒนาระบบการจัดหาท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถเพ่ิมธุรกิจของผู้ ผลิตและผู้ จัด

จําหนา่ยเคร่ืองสาํอางในประเทศไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

• ลักษณะลกูค้า

ในฐานะท่ีเป็นธุรกิจใหมบ่ริษัทฯ ได้มีการพฒันาฐานลกูค้าท่ีจะนําสนิค้าและบริการมาจากเครือขา่ยในตา่งประเทศ

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ในขณะท่ีกลุม่ลกูค้าเปา้หมายสว่นใหญ่มาจากอตุสาหกรรมการดแูลความงามธุรกิจท่ีไมไ่ด้จํากดัอยูเ่ฉพาะชอ่งทาง

นีแ้ละเป็นบริษัทฯ ท่ีทําการค้าครบวงจร โอกาสจะมองไปท่ีอตุสาหกรรมอ่ืนๆ 

• การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย

ความหลากหลายช่องทางจะถกูมอง รวมทัง้เก่ียวข้องกบัการเติบโตอยา่งรวดเร็วของโอกาสดิจิตอลและสือ่ใหม่ๆ

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

การนําเสนอบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีแตกต่างจากนวตักรรมเทคโนโลยี 

และการออกแบบท่ีดีจะช่วยให้มัน่ใจธุรกิจจะได้รับการตอบรับอยา่งดีในวงการอตุสาหกรรม 

(ค) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

บริษัทฯ จะสง่เสริมโอกาสทางธุรกิจเพ่ิมขึน้ นอกจากนีใ้นอนาคตจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  ในสินค้าเก่ียวกบัสขุภาพ และ

สขุอนามยั เพ่ือช่วยขยายกลุม่สนิค้าและบริการของบริษัท 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ ได้ทํางานร่วมมืออยา่งใกล้ชิดกบับริษัทยอ่ยในกลุม่ของ S & J ท่ีทําหน้าท่ีจดัซือ้จดัหาแหลง่ผลิตภณัฑ์ และวตัถดุิบ

จากยโุรป เอเชีย และอเมริกา เพ่ือสร้างหว่งโซอ่ปุทานท่ีมีศกัยภาพสาํหรับธุรกิจในกลุม่ประเทศ AEC 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ

- ไมม่ี –

บริษัท เอสเอเอเอส จาํกัด 

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ

มุ่งให้บริการงานวิจยัและพฒันารวมทัง้การเตรียมวตัถดุิบ และสตูรของผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ดแูลสขุภาพและความงาม โดยเน้น

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสาํอางเป็นหลกั ตลอดจนการให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์หลกันีด้้วยวิธีทางเคมี จุลชีววิทยา และ ชีวกายภาพ 

นอกจากนี ้ยงัให้บริการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นสตูรพืน้ฐาน สตูรกึ่งสําเร็จรูป และสินค้าสําเร็จรูปของผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางในปริมาณ

ขนาดเลก็  รายการบริการเพ่ิมเติมอ่ืนๆ สามารถดําเนินการให้ได้ตามการร้องขอท่ีทําได้ 

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั

(ก)  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ

• กลยุทธ์การแข่งขนั

ในสภาพการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีเพ่ิมสงูขึน้ ไม่ว่าภายในประเทศหรือต่างประเทศในโลกการค้าเสรี การวิจัยและ

พฒันาผลิตภณัฑ์นบัเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีจะสร้างความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมอนัจะนําไปสู่การได้เปรียบเชิงการ

แขง่ขนัท่ียัง่ยืน 



กลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นอตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม ซึ่ง บริษัทฯ มุ่งเน้นวิจยัและ

พฒันาสตูรการผลิตเคร่ืองสําอางเป็นสิ่งสําคญั  โดยคํานึงถึง คณุภาพ ราคา ความรวดเร็วในการตอบสนองให้ทนัต่อความต้องการ

ของลกูค้า  

การแข่งขนัในอุตสาหกรรมเน้นเร่ืองนวตักรรมของสินค้ากลุ่มเคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดูแลความงาม เพ่ือให้

ลกูค้าพึงพอใจทัง้ทางด้านคณุภาพสินค้า การสง่มอบ ราคา การให้บริการ ดงันัน้ ความพึงพอใจของผู้บริโภคจะเป็นตวักําหนดภาวะ

ตลาด โดยบริษัทฯ จะมีการติดตามแนวโน้มของตลาดอยา่งใกล้ชิด เพ่ือจดัหาและตอบสนองความต้องการได้อยา่งแท้จริง 

• ลักษณะลกูค้า

กลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นกลุม่อตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม  ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ

เป็นบริษัทแม่ บริษัทในเครือและบริษัทลกูค้าของบริษัทแม่ ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสยีงข้ามชาติหรือเป็นผู้ นําด้านการผลิตเคร่ืองสําอาง

ของประเทศไทย 

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลกูค้าหลกัยงัคงเป็นลกูค้ากลุม่อตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองสาํอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม ซึ่งเป้าหมายบริษัทมุง่

จะขยายไปสูธุ่รกิจกลุม่อ่ืน ๆ เช่น กลุม่เวชสาํอาง  อาหารและยา  และอ่ืนๆ เพ่ือขยายตลาดให้เจริญเติบโตมากขึน้

• การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย

บริษัทฯ เสนอการให้บริการโดยตรงต่อผู้บริหารระดบัสงูของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย โดยเน้นคณุภาพและราคาของ

สนิค้า และความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ 

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

การแข่งขนัในอตุสาหกรรมเน้นเร่ืองนวตักรรมของสินค้ากลุม่เคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์ดแูลความงาม เพ่ือให้ลกูค้า

พึงพอใจทัง้ทางด้านคณุภาพสินค้า การสง่มอบ ราคา การให้บริการ ดงันัน้ ความพึงพอใจของผู้บริโภคจะเป็นตวักําหนด และมีการ

ติดตามแนวโน้มของตลาดอยา่งใกล้ชิด เพ่ือจดัหาและตอบสนองความต้องการได้อยา่งแท้จริง 

(ค) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

จากการสนบัสนนุของรัฐบาลท่ีกลา่วถึง Thailand 4.0 คาดการณ์ได้วา่ กลุม่ธุรกิจอตุสาหกรรมผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภาพ

และความงาม จะตื่นตวัเร่ืองการทําวิจยัและพฒันา โดยเฉพาะวตัถดุิบท่ีจะนํามาใช้เป็นองค์ประกอบในผลิตภณัฑ์ท่ีกลา่วถึงนีจ้าก

ผลผลติทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ รวมทัง้สถาบนัการศกึษา และองค์กรวิจยัของ

รัฐจะหนัมาสนใจการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์จากแหลง่ธรรมชาตท่ีิมีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึน้ โดยเฉพาะการเพ่ิมมลูคา่

ให้เป็นผลผลติสดุท้ายท่ีจะสามารถนําไปสูก่ารใช้ประโยชน์ทางธุรกิจมากขึน้ ทัง้นี ้แหลง่ทนุวิจยัของประเทศขณะนี ้หลายแหลง่ทนุเน้น

ให้ทนุการสนบัสนนุโครงการวิจยัท่ีมีโอกาสหรือศกัยภาพนําไปสูก่ารเพ่ิมมลูคา่ทางเศรษฐกิจ และบางแหลง่ทนุเน้นต้องมีความร่วมมือ

กับภาคธุรกิจเอกชน จึงมองว่าภาวะงานวิจัยและพัฒนาในกลุ่มอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะท่ีจะร่วมมือกับ

สถาบนัการศึกษา หรือองค์กรวิจัยของรัฐ ซึ่งภาวะดงักล่าวจะทําให้คู่แข่งของบริษัทมีมากขึน้ และสภาพการแข่งขนัของบริษัทใน

อนาคตจะมีมากขึน้ ทัง้นีก้ารสร้างพนัธมิตรมีโอกาสทําให้การแขง่ขนัดงักลา่วลดลงได้  

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ

เน่ืองจากงานของบริษัทมุ่งให้บริการงานวิจยัและพฒันารวมทัง้การเตรียมวตัถดุิบ และสตูรของผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ดแูลสขุภาพ

และความงาม โดยเน้นผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเป็นหลกั ในสว่นของงานท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัและพฒันาหรือเตรียมวตัถดุิบท่ีใช้ใน

ผลติภณัฑ์ท่ีมาจากแหลง่ธรรมชาติเพ่ือสร้างคณุคา่ให้แก่ทรัพยากรของประเทศชาติเป็นสาํคญั อีกทัง้มีความหลากหลาย และมีโอกาส

ให้ได้สิง่ท่ีมีคณุคา่ตามท่ีต้องการ ทัง้นีก้ารดําเนินการเพ่ือให้ได้สิง่ท่ีต้องการจากแหลง่ธรรมชาติ จําเป็นต้องมีสารเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการ

สกัดเอาสารท่ีต้องการออกมา ซึ่งการจัดหาสารเพ่ิมเติมเหล่านีจ้ะมองท่ีสามารถหาหรือผลิตได้ในประเทศไทย สําหรับสูตรของ

ผลติภณัฑ์ ถ้าลกูค้าให้โจทย์มาคิดค้นจากบริษัทเอง เปา้หมายจะเน้นไปท่ีมีองค์ประกอบหรือสว่นผสมท่ีใช้วตัถดุิบท่ีเป็นธรรมชาติและ

สามารถจดัหาหรือผลติได้ในประเทศไทยให้มากท่ีสดุ ทัง้นี ้เพ่ือรักษาสิง่แวดล้อม รวมทัง้ให้ประโยชน์แกป่ระเทศชาติมากท่ีสดุ อยา่งไร

ก็ดีหากมีความจําเป็นต้องใช้สว่นประกอบท่ีไมส่ามารถจดัหาได้ในประเทศ อาจต้องมีการนําเข้าจากตา่งประเทศบ้างบางสว่น   



4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ

- ไมม่ี –

บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอน็เนอร์ยี่ กรุ๊ป  จาํกดั

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ เป็นผู้ ให้บริการเก่ียวกับผลิต และบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าในโครงการผู้ ผลิตกระแสไฟฟ้าเอกชน และโรงงาน

อตุสาหกรรม ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ ให้บริการเช่าเคร่ืองจักรผลิตกระแสไฟฟ้า และประเมินคุณภาพทางเทคนิคของ

โรงไฟฟา้สาํหรับท่ีปรึกษาทางการเงิน  

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั

(ก)  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ

• กลยุทธ์การแข่งขนั

ผู้บริหารและพนกังานระดบัปฏิบตัิการ โดยบริษัทฯ ประกอบการภายใต้การรับรองคณุภาพ ISO 9001:2000 จาก

BSI Certification Services (Thailand) Ltd. ข้อกําหนดของผู้ รับรอง และได้รับการตรวจรับรองคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ISO 

14001:2004 จาก  BSI Certification Services (Thailand) Ltd.เช่นเดียวกนั 

• ลักษณะลกูค้า

ลูกค้าของบริษัทฯ ในส่วนการผลิตและบํารุงรักษา ได้แก่ เจ้าของ ผู้ ลงทุนและได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ ผลิต

กระแสไฟฟา้เอกชน สว่นใหญ่เป็นบริษัทในประเทศไทยท่ีมีการร่วมทนุกบัตา่งชาติ ท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุและมีสญัญาผลิต

และจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้ ใช้ไฟฟ้าและผลิตภณัฑ์ต่อเน่ืองโดยตรง ในบริเวณ

ใกล้เคียงกบัโรงไฟฟา้  

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัทฯ แสวงหาลกูค้าจากกลุม่ผู้ผลติไฟฟ้าภาคเอกชน  โครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีช่ือเสียงได้รับความเช่ือถือ

จากตลาดท่ีกําลงัเติบโตอย่างรวดเร็ว และโรงงานอตุสาหกรรมประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัพลงังานซึ่งมีวิสยัทศัน์ท่ีจะ

ขยายความสามารถในการผลติของตนให้ทนัตอ่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

• การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย

บริษัทฯ เสนอการให้บริการโดยตรงตอ่ผู้บริหารระดบัสงูของหนว่ยงานท่ีเป็นลกูค้าเป้าหมาย และ    บริษัทฯ ยงัมุง่

รักษาคุณภาพและผลงานของการบริการให้แก่ลูกค้าในปัจจุบนัอย่างต่อเน่ืองตลอดไป พร้อมกับพยายามขยายฐานลูกค้าไปยงั

โครงการท่ีกําลงัก่อสร้าง  และโครงการท่ีกําลงัได้รับการสง่เสริมใหม่เช่นการผลิตไฟฟ้าจากผลิตภณัฑ์การเกษตร  พร้อมทัง้มุ่งขยาย

กิจการไปสูก่ารจําหนา่ยวสัดท่ีุเก่ียวกบัอตุสาหกรรมโรงงาน และอตุสาหกรรมบริการท่ีกําลงัเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว 

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

สภาพการแขง่ขนัในตลาดของผู้ให้บริการเดินเคร่ืองและบํารุงรักษาโรงไฟฟา้อยูใ่นภาวการณ์แขง่ขนัสงูมีผู้ประกอบการ

จากทัง้ในประเทศและผู้ เช่ียวชาญจากต่างประเทศเข้ามาสูธุ่รกิจนี ้ แต่เน่ืองจากภาวะกําลงัผลิตไฟฟ้าสํารองอยูใ่นภาวะทรงตวั และ

ภาวะความต้องการใช้ไฟฟา้มีแนวโน้มสงูขึน้ตามสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ บริษัทฯ จึงเช่ือว่าจะเป็นโอกาสให้สามารถขยายงาน

เพ่ือเพ่ิมจํานวนลกูค้าได้ 

(ค)  แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

การขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมขึน้มีผลต่อความมัน่ใจของผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค และผู้ ให้บริการทัง้หลายให้มี

การลงทุนหรือเพ่ิมกําลงัการผลิต  มีผลให้ต้องใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึน้เป็นสดัส่วนกัน ทําให้การผลิตกระแสไฟฟ้า       ทัง้ภาครัฐบาลและ

เอกชนขยายตวัเพ่ิมขึน้ เป็นโอกาสของบริษัทฯ ท่ีจะเร่งดําเนินการสร้างผลงานให้แก่ลกูค้าในปัจจบุนั     ให้เป็นท่ีประจกัษ์โดยทัว่ไปซึ่ง

สามารถนําไปใช้อ้างอิงในการพยายามเพ่ิมจํานวนลกูค้าให้มากขึน้ในอนาคต 



3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ มุ่งรักษาคณุภาพและผลงานของการจดัหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ  โดยมีการประเมินผลงานของผู้ จําหน่ายสินค้า

หรือผู้ให้บริการตอ่บริษัท  และแสวงหาผู้ จําหนา่ยสนิค้าหรือผู้ให้บริการท่ีมีคณุภาพใหม่ๆ  เพ่ือให้เกิดการพฒันาด้านการบริหารจดัการ 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ

- ไมม่ี –

บริษัท ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จาํกัด 

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ย้อมสีผม ผลิตภณัฑ์ดดัเส้นผม และเป็นผู้ดําเนินการกระจายสินค้าประเภทผลิตภณัฑ์ดแูล

เส้นผม 

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ

• กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทฯมีการพัฒนาการผลิตสินค้าโดยการนําเคร่ืองจักรท่ีมีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ในบริษัทฯ ทําให้มี

ความสามารถในการผลิตสินค้าท่ีดีมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสมมากขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทฯยงัได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต

สนิค้าท่ีดี (GMP) อยา่งตอ่เน่ืองจากองค์การอาหารและยา (อ.ย.)  

• ลักษณะลกูค้า

บริษัทได้แบง่ลกูค้าเป็น 2 กลุม่ ได้แก่

1. กลุม่ลกูค้าภายในประเทศ

ผลติภณัฑ์สาํหรับสนิค้ากลุม่นี ้เป็นสนิค้าสาํหรับกลุม่เปา้หมายผู้ใช้ผลติภณัฑ์เป็นกลุม่วยัทํางานและลกูค้าท่ีใช้

บริการตามสถานเสริมความงาม 

2. กลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ

บริษัทมีกลุม่ลกูค้าในหลายประเทศได้แก่ ญ่ึปุ่ น จีน ออสเตรเลยี นิวซีแลนด์ เกาหล ีไต้หวนั สงิค์โปร์ มาเลเซีย 

อินเดีย ฟิลปิปินส์ เป็นต้น 

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัทฯได้มีการขยาย series สินค้า เพ่ือขายให้กบักลุม่ลกูค้าใหม่ในแถบเอเชีย และมีการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ใน

brand เดิมเพ่ือรักษาฐานลูกค้าเก่าท่ีเคยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และ เพ่ิมเติมประเภทสินค้าให้ลูกค้าเก่ามีผลิตภัณฑ์ท่ีหลาก 

หลายขึน้ 

• การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย

บริษัทฯยงัคงใช้ช่องทางการจัดจําหน่ายเดิม คือ ผ่านทางตวัแทนจําหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดย

สดัส่วนของการจําหน่ายไปยงัตา่งประเทศมีเปอร์เซ็นต์ท่ีสงูขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัการจดัจําหน่ายภายในประเทศ ซึ่งมีสดัสว่นเป็น 

90 : 10 

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

จากสภาพเศรษฐกิจท่ีมีความผนัผวน บริษัทยงัคงรักษายอดขายให้มีการปรับตวัท่ีดีอยา่งตอ่เน่ือง แตอ่ยา่งไรก็ตามการ

แข่งขันทัง้ภายในและต่างประเทศท่ีมีความรุนแรง มีการทําการตลาดเพ่ือให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดมากขึน้ เช่น การโฆษณา 

การประชาสมัพันธ์ บริษัทฯได้มีการปรับตัวโดยมีการใช้เคร่ืองจักรท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิต เพ่ือให้ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน และให้มีการผลิตท่ีมีประสทิธิภาพเพ่ือให้ต้นทนุของสินค้าอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ท่ีจะสนบัสนนุให้ราคาสามารถแขง่ขนัใน

ตลาดได้ 



(ค) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

บริษัทฯ ยงัคงใช้การวางแผนในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ทกุปี และออกสินค้าใหมท่กุๆ 3 เดือน และทางด้านสตูรของ

ผลิตภณัฑ์จะมีการปรับสตูรท่ีมีคณุภาพและใช้วตัถดุิบท่ีไม่เฉพาะเจาะจงสําหรับแต่ละสตูรให้มากเกินความจําเป็น เพ่ือให้บริษัทไม่

ต้องจัดซือ้วตัถดุิบท่ีหลากหลาย แต่เป็นการสัง่ซือ้วตัถุดิบน้อยรายการโดยได้ราคาท่ีตํ่า เพ่ือให้ต้นทนุการผลิตสามารถแข่งขนัได้ใน

ตลาด ปริมาณการสัง่ซือ้จากกลุม่ลกูค้าท่ีเพ่ิมขึน้ในแถบเอเชีย สนบัสนนุให้บริษัทสามารถบริหารจดัการการสัง่ซือ้ได้ดียิ่งขึน้ 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ

บริษัทได้มีการจดัหาวตัถดุิบท่ีมีคณุภาพและมีราคาท่ีเหมาะสม ทัง้วตัถดุิบประเภทเคมีภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ เพ่ือใช้เป็น

วตัถดุิบในการผลิตสินค้า โดยบริษัทฯมีการจดัซือ้จดัหาจากผู้ผลิตทัง้ในประเทศและต่างประเทศ มีการคดัสรรเปรียบเทียบคณุภาพ

และราคาก่อนท่ีจะสรุปการสัง่ซือ้ นอกจากนีย้งัมีการเลือกใช้วตัถดุิบท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อผู้บริโภค และตรวจสอบผู้ ผลิตเก่ียวกับ

มาตรฐานในการว่าจ้างแรงงาน ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยบริษัทจะจัดซือ้จดัหาจากผู้ขายท่ีมีการว่าจ้าง

แรงงานท่ีถกูต้องมีการปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเหมาะสม 

จากการจดัหาวตัถดุิบท่ีมีคณุภาพ จะทําให้ผลติภณัฑ์ท่ีได้ของบริษัทเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือของผู้บริโภค และบริษัทมีการ

พฒันาการจดัการด้าน Logistic เพ่ือให้การบริหารการผลติเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

บริษัทฯมีการกําหนดขัน้ตอนวิธีการกําจดัของเสยี และกากอตุสาหกรรมอย่างเหมาะสม โดยการว่าจ้างบริษัทท่ีรับกําจดั

กากอตุสาหกรรม ซึ่งได้การรับรองจากภาครัฐ เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนีบ้ริษัทได้ใช้บริการของบ่อบําบดันํา้เสยี

ของโครงการฯ ในการกําจดันํา้เสียของบริษัท  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตระหนกัต่อสิ่งแวดล้อม และการปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบั

ของกระทรวงอตุสาหกรรม วา่ด้วยเร่ืองการกําจดักากอตุสาหกรรม 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ

-ไมม่ี –

บริษัท โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จาํกัด 

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ

บริษัทเป็นผู้ผลติและจดัจําหนา่ยเวชภณัฑ์เพ่ือการรักษาโรค รวมทัง้ผลติภณัฑ์เสริมอาหาร

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั

(ก)  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ

• กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทเน้นกลยุทธ์การแข่งขันไปท่ี การนําส่งสินค้าท่ีแตกต่างจากคู่แข่งด้วย การพัฒนา สูตรการผลิต และ

ขบวนการผลิต ท่ีเน้นมลูคา่เพ่ิม การสง่เสริมการขาย จะตรงไปท่ีแพทย์เฉพาะทางและบคุคลากรทางการแพทย์เป็นหลกั เช่น เภสชักร 

พยาบาล ผู้ช่วย ฯลฯ  ใช้กลยทุธ์สนิค้าราคายตุิธรรมและการเข้าถึง ทัง้ยงัมีฐานลกูค้าท่ีเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัท่ีผลติบคุคลากร

สาธารณสขุเป็นสาํคญั 

• ลักษณะลกูค้า

บริษัทได้แบง่ลกูค้าเป็น 2 กลุม่ ได้แก่

1. กลุม่ลกูค้าภายในประเทศ

กลุม่ลกูค้าของบริษัทเป็น โรงพยาบาลรัฐ  เอกชน  คลนิิก ร้านขายยา ทัว่ประเทศ 

2. กลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ

มีการสง่ออกสูป่ระเทศพมา่ กมัพชูา และมีเปา้หมายสูต่ลาดอาเซยีน



• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัทฯ ต้องการขยายตลาดไปยงักลุ่มลูกเดิมท่ีมีอยู่  โดยพัฒนาผลิตภณัฑ์เดิมและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าในกลุม่ลกูค้าปัจจบุนั  รวมไปถึงการขยายตลาดสูต่ลาดอาเซยีน 

• การจาํหน่ายและช่องทางจาํหน่าย

บริษัทฯ มีทีมขายและการตลาดท่ีจดัจําหนา่ยถึงลกูค้าเปา้หมายโดยตรง และเป็นผู้ นําสง่ข้อมลูผลติภณัฑ์ เอกสาร

มาตรฐาน การบริการหลงัการขาย 

(ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

ด้วยเหตุท่ีการเติบโตของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมทรงตวั และนโยบายสขุภาพด้านยาจากภาครัฐ  ท่ีเน้นการใช้ยา

สามญัในประเทศ จึงสง่ผลเชิงบวกกบั ผู้ผลิตเวชภณัฑ์เพ่ือการรักษาโรคท่ีเป็น ยาสามญั ประกอบกบั การรวมตวัประชาคมอาเซียน 

ทําให้ความต้องการการใช้ยา สามญัในประเทศสงูขึน้ จึงนบัวา่เป็นโอกาสเชิงบวกตอ่อตุสาหกรรมเวชภณัฑ์เพ่ือการรักษาโรค 

(ค)  แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

ด้วยเหตุท่ีการเติบโตของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมทรงตวั และนโยบายสขุภาพด้านยาจากภาครัฐ  ท่ีเน้นการใช้ยา

สามญัในประเทศ จึงสง่ผลเชิงบวกกบั ผู้ผลติเวชภณัฑ์เพ่ือการรักษาโรคท่ีเป็น ยาสามญั ประกอบกบัการรวมตวัประชาคมอาเซียน ทํา

ให้ความต้องการการใช้ยาสามญัในประเทศ สงูขึน้  จึงนบัวา่เป็นโอกาสเชิงบวกตอ่อตุสาหกรรมเวชภณัฑ์เพ่ือการรักษาโรค 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จํากดั มีสาํนกังานตัง้อยูท่ี่ 600/9 หมูท่ี่ 11 ถนนสขุาภิบาล 8 ตําบลหนองขาม  อําเภอ

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20230 และสํานักงานสาขา ตัง้อยู่เลขท่ี 10 อาคาร เค.เอ็น.ที ชัน้ 7-8 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 8 ถนน

นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 บริษัทได้รับการรองรับมาตรฐาน GMP จากสํานกังาน

คณะกรรมการอาหารและยาขัน้สูง 2 ปีซ้อนต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน มาตรฐานการบริการ ISO 9001 version 2008 รวมทัง้อยู่ใน

ระหวา่งการรองรับมาตรฐานสิง่แวดล้อม ISO 14000  มาตรฐานห้องปฏิบตัิการ  ISO 17025   

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ

-ไมม่ี –

Atika Beauty Manufacturing Sdn.Bhd. 

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ

ผลติภณัฑ์ของบริษัทภายใต้วตัถปุระสงค์หลกัของกิจการ คือ จําหนา่ยเคร่ืองสาํอางประเภทเมคอพัท่ีได้รับการรับรองภายใต้

เคร่ืองหมาย “HALAL” ภายใต้แบรนด์ของตนเอง อาทิเช่น แปง้  ลปิสติก อายแชโดว์ มาสคาร่า เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า

ผา่นช่องทางตา่งๆ  และมุง่เน้นลกูค้าชาวมสุลมิในประเทศเป็นหลกั 

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั

(ก)  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ

• กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทฯ เป็นผู้ จําหนา่ยผลติภณัฑ์เคร่ืองสาํอางภายใต้แบรนด์ของตนเอง โดยวา่จ้างผู้ผลติท่ีได้รับการรับรองฮาลาล

และมีความรู้ทางเทคนิคในการพฒันาผลติภณัฑ์ ซึง่เป็นสว่นสาํคญัของการแขง่ขนั  โดยบริษัทฯ ใช้กลยทุธ์การตลาด โดยเน้นคณุภาพ

ของสินค้าท่ีมาตรฐานสงู รวมถึงมีการออกแบบบรรจุภณัฑ์ของสินค้าให้มีความสวยงาม ทนัสมยั สะดวกต่อการใช้งาน อีกทัง้เน้น

ความเหมาะสมของคณุภาพกบัราคาท่ีดงึดดูความสนใจของลกูค้า  โดยคํานงึถึงความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า 
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• ลักษณะลกูค้า

ลกูค้าชาวมสุลมิท่ีต้องการผลติภณัฑ์เคร่ืองสาํอางประเภทเมคอพัท่ีมีมาตรฐานสงู  คณุภาพดี ในราคาท่ีเหมาะสม

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุม่ลกูค้าเปา้หมายของบริษัท ได้แก ่กลุม่ลกูค้าวยัรุ่น และวยัทํางาน ท่ีต้องการเคร่ืองสาํอางท่ีมีคณุภาพในราคาท่ี

จบัต้องได้ 

• การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย

บริษัทฯ มีลกัษณะการขายผา่นชอ่งทาง Online และ E-Commerce ตา่งๆ รวมถึงจดัจําหนา่ยผา่นชอ่งทาง Modern

Trade ด้วย 

(ข)  สภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม 

 การเติบโตของประชากรมุสลิม และกําลงัซือ้ท่ีเพ่ิมขึน้ เป็นตัวขับเคลื่อนความต้องการในผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอาง

ประเภทเมคอัพเพ่ิมขึน้ตามไปด้วย นอกจากนีส้ตรีชาวมุสลิมมีความสนใจในผลิตภัณฑ์เมคอัพเพ่ิมขึน้อย่างมาก ทําให้ตลาดใน

อตุสาหกรรมเคร่ืองสาํอางฮาลาลมีโอกาสเติบโตสงูขึน้ 

 ปัจจบุนัผู้บริโภคท่ีต้องการใช้ผลติภณัฑ์เคร่ืองสาํอางท่ีเป็นชาวมสุลมิมีปริมาณเพ่ิมขึน้ทกุปี  ทําให้ผลติภณัฑ์ของบริษัท

สามารถมีสว่นแบง่ในการตลาดเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและเข้าถึงกลุม่เปา้หมายได้

(ค)  แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

 อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางฮาลาลเป็นอตุสาหกรรมท่ีกําลงัเติบโตและมีการแข่งขนัสงู อย่างไรก็ตามด้วยกลยทุธ์การ

เติบโตของบริษัทฯ เช่ือว่าสามารถรักษาระดบัการเติบโตของธุรกิจและปรับปรุงผลการดําเนินงานในอนาคตได้ และเสริมสร้างความ

เข้มแข็งในการเป็นผู้ นําสาํหรับเคร่ืองสาํอางฮาลาลประเภทเมคอพั 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษัท

บริษัทมีการวา่จ้างผู้ผลติจากโรงงานทัง้ในประเทศและตา่งประเทศท่ีมีความเช่ียวชาญในการผลติเฉพาะด้าน มีเทคโนโลยี

การผลติและเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั มีระบบการควบคมุคณุภาพท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ

-ไมม่ี –


