Direct Executive
หากเอ่ยชื่อ “บริษัท คอสมิค คอนคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด”หรือ “3C” ในวงการขายตรงหลายคนคง
ยังไม่คุ้นหูแต่ “3C” คือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของสินค้าคุณภาพของอาหารเสริมสัญชาติไทยหลากหลาย
แบรนด์ที่ ได้ ไว้วางใจให้ 3C เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบที่ ใช้ ในการผลิตสินค้าคุณภาพ
โดยเบื้องหลังความสำเร็จของผลิตภัณฑ์คุณภาพหลายๆแบรนด์ ปฏิเสธไม่ ได้ว่า “3C” มีส่วนช่วยให้ลูกค้า
ที่เข้ามาใช้บริการเกิดความประทับใจและบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยวางแผนกลยุทธ์ด้ า นการตลาดของ
คอสมิคให้ประสบความสำเร็จได้ทุกวันนี้ นั่นคือ “ภก.ณัฐพล ส่งพรประเสริฐ” ผู้อ ำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท
คอสมิค คอนคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัดส(3C)

3C เกาะกระแสธุรกิจขายตรงบูม

“คอสมิค คอนคอร์ด คอร์ป”
ผู้นำด้านวัตถุดิบยา-อาหารเสริม

เกาะตลาดขายตรงขาขึ้น

ชูจุดขาย “เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม”
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“ภก.ณั ฐ พล” เปิ ด ใจให้ สั ม ภาษณ์ พิ เ ศษผ่ า น“นิ ต ยสาร
ลีดเดอร์ไทม์” รายเดือนว่า ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีทบี่ ริษทั คร่ำหวอด
อยู่ในวงการด้านวัตถุดิบด้านยาและอาหารเสริม โดยในช่วงเริ่มต้น
บริษทั เป็นผูน้ ำเข้าวัตถุดบิ ประเภทเคมีภณ
ั ฑ์ แต่ตอ่ มาเมือ่ ช่วง 10 ปี
ที่ผ่านมาบริษัทเริ่มหันมารุกตลาดด้านวัตถุดิบยาและอาหารเสริม
มากขึน้ โดยสินค้าทีส่ ร้างชือ่ ให้กบั บริษทั มากทีส่ ดุ คือ วิตามินซี และ
แอลคาร์นทิ นี ซึง่ 3C ถือเป็นหนึง่ ในผูน้ ำเข้าวิตามินซี และแอลคาร์นทิ นี
รายใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศ นอกจากนีย้ งั มีผลิตภัณฑ์ที่ 3C ป้อนให้กบั
ตลาดอาหารเสริม อย่างแพร่หลายยังมี Collagen Peptide จากอลาสก้า
(Collaska) ทีช่ ว่ ยเรือ่ งผิวพรรณ แอลกลูตา้ ไธโอน จากสวิตเซอร์แลนด์
ที่ช่วยเรื่องความขาว CoQ10 จากญี่ปุ่น ซึ่งช่วยชะลอความเสื่อม
ของเซลล์ผิว สารสกัดจากชาเขียว เมล็ดองุ่น โสม เปลือกสน ฯลฯ
โดยปัจจุบนั 3C แบ่งทีมทำงานออกเป็น 5 ทีม ซึง่ แต่ละทีม
ทำงานเชื่ อ มโยงกั น แบบครบวงจรได้ แ ก่ (1) ที ม การพั ฒ นาด้ า น
ผลิตภัณฑ์ (2) ทีมทีป่ รึกษาด้านการทำตลาด (3) ทีมให้คำปรึกษา
การขึน้ ทะเบียน (4) ทีมต่างประเทศ และ (5) ทีมการจัดเก็บสต็อก
สินค้าให้กบั ลูกค้า
“หลังจากทีเ่ ราได้อยูใ่ นตลาดอาหารเสริมมานาน ทำให้เราเห็น
ช่องทางในการทำตลาดมากขึน้ จากการทีป่ จั จุบนั ผูบ้ ริโภคหันมาใส่ใจ
ในเรื่องสุขภาพมากขึ้น ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยจะนำเข้า
ผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากต่างประเทศแต่ปัจจุบันผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวเริ่มมีผลิตในประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะบริษัทขายตรง
สัญชาติไทยทีข่ ายสินค้าเกีย่ วกับสุขภาพมีจำนวนเพิม่ ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั
สังเกตได้จากทุกวันนีโ้ รงงานผลิตยานอกจากจะผลิตยาเพียงอย่างเดียวก็
เริม่ แตกไลน์หนั มาผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากขึน้ ”
“ในช่วงทีผ่ า่ นมาเราได้หนั มารุกตลาดขายตรงเพิม่ ขึน้ เพราะดู
จากอัตราการเติบโตของธุรกิจขายตรงแล้วมียอดการเติบโตเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ สิง่ ทีบ่ ริษทั ขายตรงส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมาก
ทีส่ ดุ คือ การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพือ่ ตอบสนองความต้องการที่
มากขึ้ น ของผู้ บ ริ โ ภค 3Cเองในฐานะที่ เ ราเป็ น ซั พ พลายเออร์
(supplier) ผูค้ ดั เลือกวัตถุดบิ เพือ่ ใช้การผลิตอาหารเสริม จึงได้มกี าร
พัฒนานโยบายในการคัดเลือกสินค้าเพือ่ นำเสนอสิง่ ทีแ่ ตกต่างจากที่
มี อ ยู่ ทั่ ว ไปในตลาดให้ เ ป็ น ทางเลื อ กของผู้ บ ริ โ ภคมากยิ่ ง ขึ้ น เช่ น
คอลลาเจนซึง่ มีอยูแ่ ล้วในตลาดหลายยีห่ อ้ ทาง 3C ก็มคี อลลาเจน
ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่เหนือคอลลาเจนทั่วไปโดยใช้ชื่อแบรนด์ว่า
HACP ซึง่ เป็นคอลลาเจนทีผ่ ลิตจากญีป่ นุ่ ”

โดยใช้เทคโนโลยีทเี่ ป็นลิขสิทธิใ์ นการทำให้โมเลกุล คอลลาเจน
ทีไ่ ด้มขี นาดเล็กระดับ Tripeptide ซึง่ เป็นระดับทีส่ ามารถดูดซึมเข้า
ร่างกายได้ทันที ทำให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่า คอลลาเจนทั่วไป
ถึง 4 เท่า ซึง่ นีเ่ ป็นตัวอย่างวัตถุดบิ ซึง่ สามารถช่วยลูกค้าในการทำ
ตลาดในรูปแบบพรีเมีย่ มและสร้างความแตกต่างให้กบั ตัวธุรกิจได้ดี
นอกจากนี้ บ ริ ษั ท มองว่ า การทำงานที่ ผ่ า นมาไม่ ส ามารถสื่ อ สาร
โดยตรงกับเจ้าของบริษทั ขายตรงได้ทำให้ลกู ค้าไม่ได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้อง
และชัดเจนเท่าทีค่ วรดังนัน้ กลยุทธ์ของบริษัทซึ่งเป็นผู้คดั สรรวัตถุดบิ
อาหารเสริม หลังจากนีไ้ ปจะเน้นทำงานร่วมกันระหว่างเรากับลูกค้า
ซึง่ เป็นบริษทั ขายตรงมากขึน้

ชูจดุ ขาย “เป็นทีป่ รึกษา
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม”

นอกจาก 3C จะเป็นตัวกลางในการนำเข้าวัตถุดบิ ในการผลิต
สินค้าแล้ว จากประสบการณ์อนั ยาวนานและ network ในวงการ
บริษทั ยังทำหน้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษาทางด้านวัตถุดบิ และสามารถแนะนำ
โรงงานรับจ้างผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่น หากลูกค้า
ต้องการผลิตสินค้าเหมือนกับสินค้าทีม่ าจากต่างประเทศ แต่ไม่มนั่ ใจ
ว่าจะใช้วตั ถุดบิ อะไรบ้างในฐานะทีบ่ ริษทั เป็นทีป่ รึกษาทางด้านนีก้ จ็ ะ
เป็นผูท้ คี่ ดั เลือกวัตถุดบิ มาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
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เรามีทมี งานทีม่ คี วามชำนาญไม่วา่ จะเป็น เภสัชกร
นักวิทยา»าสตร์ทเี่ ชีย่ วชาญทางด้านเทคโนโลยี
ทางด้านวิจยั และพัฒนาทีค่ อยให้การสนับสนุน
และเรามีทมี ปรึกษาทีเ่ ป็นมืออาชีพให้กบั ลูกค้า
ทัง้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาด
´ึง่ สามารถให้คำแนะนำเบือ้ งต้นไว้ให้กบั ลูกค้า
นอกจากจะมี 3C เป็น partner ในประเท»แล้ว
ทาง3Cยังมีทมี ต่างประเท»´ึง่ คอยติดต่ออย่างใกล้ชดิ
กับผูผ้ ลิตในต่างประเท»ได้อกี ด้วย
´ึง่ การติดต่อกับโรงงานในต่างประเท»
หากไม่ใช่ทมี งานทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ทางด้านนี้โดยตรงก็จะถือเป็นเรือ่ งลำบาก
øíนธง!!ตลาดอาหารเสริมยังแรงต่อ

สำหรับอัตราการเติบโตของสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภท
ความสวยความงามในอาหารเสริมนัน้ วัดได้จากอัตราการเติบโตของ
ลูกค้าในกลุม่ บริษทั ขายตรงทีเ่ ป็นผูป้ ระกอบการรายใหญ่ในประเทศ
ซึง่ ในช่วง 2-3 ปีทผี่ า่ นมากระแสการเติบโตสูงมาก บวกกับความตืน่ ตัว
“ในช่วง 2-3 ปีทผี่ า่ นมาเราเริม่ ขยายฐานลูกค้าเข้ามาทีต่ ลาด ในเรือ่ งของการดูแลสุขภาพของคนไทย
ขายตรง เพือ่ ตอบโจทย์ลกู ค้าทีต่ อ้ งการสินค้าแบบใหม่ๆ ซึง่ ล่าสุด
วัตถุดบิ ทีเ่ ราภูมใิ จนำเสนอคือ “อาซาอิ เบอร์ร”ี่ ซึง่ เป็นวัตถุดบิ หลักที่
อยู่ในสินค้าของบริษัทขายตรงค่ายยักษ์ใหญ่จากอเมริกาที่กำลังเข้า
มาทำตลาดในประเทศไทย ซึง่ ตัวอาซาอิ เบอร์รที่ เี่ รานำเข้ามา มาจาก
ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเก็บเกี่ยววัตถุดิบมาจากลุ่มน้ำอะเมซอนใน
บราซิลภายใต้แบรนด์ “Nu Acai” ดังนัน้ หากลูกค้าอยากมีผลิตภัณฑ์
ทีม่ สี ว่ นผสมของอาซาอิ เบอร์รกี่ ส็ ามารถติดต่อ 3C ได้เลย เพือ่ ให้เรา
เข้าไปนำเสนอได้ทกุ เมือ่ ”
อย่างไรก็ดี นอกจากวัตถุดบิ ทีบ่ ริษทั นำเข้ามาแล้ว บริษทั ยังมี
การพัฒนาสินค้าร่วมกันกับลูกค้า โดยทาง 3C มีทมี ทีป่ รึกษาทาง
ด้านการตลาด เช่น ลูกค้าจะต้องทำอย่างไรในช่วงเริม่ ต้น สินค้าตัวนี้
จะเริม่ การทำตลาดอย่างไร และวางตำแหน่งการขายอย่างไร ลูกค้า
เพียงแค่บอกว่าต้องการแบบไหนเท่านัน้
“เรามี ที ม งานที่ มี ค วามชำนาญไม ว า จะเป น เภสั ช กร
นักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยี ทางดานวิจัย
และพัฒนา ทีค่ อยใหการสนับสนุน และเรามีทมี ปรึกษาทีเ่ ปน
มืออาชีพใหกบั ลูกคา ทัง้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาด
ซึง่ สามารถใหคำแนะนำเบือ้ งตน ไวใหกบั ลูกคา นอกจากจะมี
3C เปน partner ในประเทศแลว ทาง 3C ยังมีทมี ตางประเทศ
ซึ่งคอยติดตออยางใกลชิดกับผูผลิตในตางประเทศไดอีกดวย
ซึ่งการติดตอกับโรงงานในตางประเทศหากไมใชทีมงานที่มี
ความเชีย่ วชาญทางดานนีโ้ ดยตรงก็จะถือเปนเรือ่ งลำบาก”
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“ความจริงสินค้าทีผ่ ลิตในประเทศมีขอ้ ได้เปรียบสินค้าทีน่ ำเข้า
จากต่างประเทศมาก เพราะจุดขายของสินค้าทีผ่ ลิตในต่างประเทศก็
ผลิตเพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการของประชากรในประเทศนัน้ ๆ ซึง่ ไม่
ได้เหมาะกับบ้านเรา นอกจากนีก้ ฎระเบียบในประเทศไทยแตกต่าง
จากกลุ่มประเทศในยุโรป ญี่ปุ่นหรือสหรัฐอเมริกาค่อนข้างเยอะ
ทำให้สตู รทีข่ ายในต่างประเทศไม่สามารถนำมาขายในประเทศไทยได้”
อย่างไรก็ดี ทางบริษัทยอมรับว่า country of origin มีผลต่อ
ผู้ บ ริ โ ภคในกลุ่มอาหารเสริมมากเพราะผู้บริโภคยังให้การยอมรับ
และยอมจ่ายในราคาทีส่ งู ขึน้ หากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนัน้ ผลิตมา
จากต่างประเทศ ดังนัน้ ทาง 3C จึงขยายการบริการให้กบั ลูกค้าโดย
ทาง 3C มี partner ในอเมริ ก าซึ่ ง เป็ น โรงงานรั บ จ้ า งผลิ ต ที่ ไ ด้
มาตรฐาน และสามารถพัฒนาสูตรให้ตรงความต้องการของลูกค้าใน
ตลาดประเทศไทย พร้อมทัง้ ยังอยูใ่ นกรอบของกฎหมายของอย.ไทย
เพือ่ สามารถนำมาจัดจำหน่ายในประเทศไทยได้อย่างไม่มปี ญ
ั หา
ภก.ณัฐพลยังเสริมอีกว่า “เรากล้าพูดได้ว่าเราพร้อมเป็นที่
ปรึกษาให้กับลูกค้าในการพัฒนาอาหารเสริมที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่
ตรงความต้องการ ภายใต้แบรนด์ของลูกค้าเอง ไม่วา่ จะเป็นผลิตใน
ประเทศไทย หรือผลิตตามมาตรฐานจากประเทศอเมริกา”

รายใหญ่แต่หากให้ 3Cเป็นทีป่ รึกษาซึง่ เราเป็นผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ใน
ด้านนีจ้ ะทำให้การยืน่ ขอจดทะเบียนต่างๆ ทำได้เร็วขึน้
“ภก.ณัฐพล” กล่าวว่า จุดแข็งของ 3C คือ การมีทมี งานที่
สามารถร่วมพัฒนากับผู้ผลิตอาหารเสริมสัญชาติไทยให้สามารถสู้
กับบริษทั ต่างประเทศได้ ซึง่ เป้าหมายของ 3C คือ ช่วยเหลือและ
สนับสนุนให้ลกู ค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการของเราประสบความสำเร็จในการ
ดำเนินธุรกิจ เพราะหากลูกค้ามีอตั ราการเจริญเติบโต ก็จะส่งผลให้
บริษทั เติบโตตามลูกค้าไปด้วย
“สิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างมากในการทำงานร่วมกับลูกค้า
คือการเก็บความลับของลูกค้าแต่ละรายไว้ ซึง่ การรักษาความลับของ
ลูกค้าถือเป็นหัวใจหลักในการทำงานของเราและนั่นคือเหตุผลว่า
เหตุใด 3C จึงสามารถยืนหยัดในวงการมานานกว่า 30 ปี

*การันตีสนิ้ ปïยอดขายแตะ 350 ล้านบาท

ภก.ณัฐพล บอกอีกว่า “ปีนเี้ ราตัง้ เป้ายอดขาย 350 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นทีม่ ยี อดขาย 300 ล้านบาท ซึง่ อัตราการเติบโตใน
ช่ ว ง 5 ปี ที่ ผ่ า นมาเฉลี่ ย อยู่ ที่ 10% ต่ อปี โดยในปี นี้ 3C เน้น
การนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กบั ตลาดอาหารเสริม เพือ่
ให้ทันกระแสเทรนด์อาหารเสริมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
จับมือขายตรงค่ายใหญ่เน้นทำงานเป็นทีม
ความต้องการมองหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของลูกค้า นอกจากนี้การให้
ส่วนกลยุทธ์ในการรุกตลาดขายตรงนัน้ “ภก.ณัฐพล” กล่าวอีก บริการสินค้าซึง่ ผลิตจากประเทศอเมริกาภายใต้แบรนด์ของลูกค้าเอง
ว่า เน้นการเข้าไปทำงานร่วมกับลูกค้าในการพัฒนาสินค้าตั้งแต่ ก็เป็นอีกหนึง่ ทางเลือกของลูกค้า ซึง่ คาดว่าน่าจะได้รบั ความตอบรับ
เริ่มต้นโดยเฉพาะการร่วมกันพัฒนาสินค้ากับเจ้าของบริษัทขายตรง จากตลาดเป็นอย่างดี”
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