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3.

การประกอบธุรกิ จของแต่ละสายผลิ ตภัณฑ์

3.1. ลักษณะและรูปแบบผลิ ตภัณฑ์
บริษทั ฯ มีผลิตภัณฑ์ทงั ' หมด 16 รสชาติ ภายใต้ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ 4 ประเภท โดยมีรายละเอียดปรากฎตามตารางด้านล่าง ดังนี'
บรรจุภณ
ั ฑ์
กล่อง 250 ml
ขวด 400 ml
ขวด 420 ml
ขวด 840 ml
ราคา
10 บาท
15 บาท
15-20 บาท
25 บาท
เครื,องดื,มชาเขียวพร้อมดื,ม
1. ต้นตํารับผสมดอกชา
2. นํ'าผึง' ผสมมะนาว
3. คิคชุ ะ (เก๊กฮวย)
4. จมูกข้าวญีปุ่น
5. สูตรไม่มนี 'ําตาลผสมมัทฉะ
6. มิโดริพนั ช์
7. ข้าวโพด
8. เบอร์รี เบอร์รี
9. แอปเปิ' ล กีวี
เครื,องดื,มฟังก์ชนั นัล
10. อัญชันและเบอร์รี
11. กระเจียC บและเชอร์รี
12. มัลเบอร์รและแอปเปิ
ี
' ลแดง
13. ใบเตยและยอดอ่อนข้าวสาลี
เครื,องดื,มชาดําพร้อมดื,ม
14. รสเลมอน
15. รสสตรอเบอร์รี
เครื,องดื,มชาเขียวผสมสมุนไพร
16. เย็น เย็น ชาเขียวผสมนํ'าจับ
เลีย' ง
บัตรส่งเสริมการลงทุน
ณ วันที 27 เมษายน 2554 บริษทั ฯ ได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
เลขที 1496(2)/2554 สําหรับกิจการผลิตนํ'าพืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก ประเภท 1.11 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือสิงปรุง
แต่งอาหารโดยใช้เทคโนโลยีททัี นสมัย
สรุปสิทธิประโยชน์ทสํี าคัญ
• อนุ ญาตให้นําคนต่างด้าวซึงเป็ นช่างฝี มอื หรือผูช้ ํานาญการเข้ามาในราชอาณาจักรได้
• ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครืองจักร
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับกําไรสุทธิทได้
ี จากการประกอบกิจการทีได้รบั การส่งเสริมรวมกันไม่เกิน 150% ของเงิน

ลงทุนไม่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ทีเริมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน'
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• ยกเว้นไม่ตอ้ งนํ าเงินปนั ผลจากกิจการทีได้รบั การส่งเสริมไปรวมคํานวณเพือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาทีได้รบั การยกเว้น

ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลนัน'
สรุปเงือนไขทีสําคัญ
• ไม่จาํ นอง จําหน่ าย โอน ให้เช่า หรือยินยอมให้บุคคลอืนใช้เครืองจักรทีได้รบั ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า ยกเว้นเครืองจักร

ได้รบั การอนุญาตให้จาํ นองเครืองจักร
• คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทผลิ
ี ตต้องเป็ นไปตามมาตรฐานสากล และได้รบั ใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ

ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลเทียบเท่า ภายใน 2 ปี นับแต่วนั ทีเปิ ดดําเนินการ
• บุคคลผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยจะต้องถือหุน้ รวมทัง' สิน' ไม่น้อยกว่า 51% ของทุนจดทะเบียน

3.2. ช่องทางจัดจําหน่ าย
ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้จาํ หน่ายสินค้าผ่าน 4 ช่องทางหลักๆ คือ
1. ตัวแทนผูจ้ ดั จําหน่ ายสินค้าราย บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด มุง่ เน้นกลุ่มลูกค้าร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern

Trade) ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกดัง' เดิม (Traditional Trade) โดยบริษทั ฯ ได้ทําสัญญาระยะยาวกับตัวแทนผูจ้ ดั จําหน่ายสินค้า
และติดตามสถิตจิ าํ นวนร้านค้าปลีกสมัยใหม่ทตัี วแทนผูจ้ ดั จําหน่ายสามารถเข้าถึง เพือบริหารความสามารถการกระจายสินค้า
และบริหารส่วนลดการค้า
2. ตัวแทนผูจ้ ดั จําหน่ ายสินค้าราย บริษทั ไอแอมกรีนที จํากัด มุง่ เน้นกลุ่มค้าร้านค้าเครือข่ายยีปวั C ร้านอาหาร ร้านค้าปลีกดัง' เดิม

(Traditional Trade)
3. ตัวแทนผูจ้ ดั จําหน่ ายสินค้าราย บริษทั บุญรอดเอเชีย จํากัด มุง่ เน้ นกลุ่มลูกค้าร้านค้าเครือข่ายยีปวั C ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก

ดัง' เดิม (Traditional Trade)
4. ส่งออกไปประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็ นหลัก

3.3. การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ภาวะอุตสาหกรรม
ในปี 2555 ตลาดเครืองดืมชาพร้อมดืม (Ready to Drink Tea) มีมลู ค่ารวม 13,154 ล้านบาท มูลค่าตลาดชาพร้อมดืมสําหรับปี 2555
เพิมขึน' จากปี ก่อนซึงเป็ นปี ทเกิ
ี ดมหาอุทกภัย 39% ซึงถือเป็ นอัตราการเติบโตสูงสุดเป็ นอันดับ 1 เมือเปรียบเทียบกับเครืองดืม
ประเภทอืนๆ และยังมีแนวโน้มการเติบโตทีเพิมขึน' อย่างต่อเนือง โดยในช่วง 3 ปี ทผ่ี านมา (ปี 2553 ถึงปี 2555) มูลค่าตลาดเครืองดืม
ชาพร้อมดืมมีอตั ราเติบโต CAGR ประมาณ 28%
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สําหรับปี 2556 ผูบ้ ริหารคาดการณ์วา่ มูลค่าตลาดเครืองดืมชาจะเติบโตเป็ น 15,500 ล้านบาท เพิมขึน' จากปี ก่อนประมาณ 18%
มูลค่าตลาด (ล้านบาท)
20,000

39%

อัตราการเติ บโต
50%
40%

15,000
23%

10,000

21%

18%

5,000
-

6,317

7,788

9,462

13,154

15,500

2552

2553

2554

2555

2556 F

มูลค่าตลาดเครืองดืมชาพร้อมดืม (ล้านบาท)

30%
20%
10%
0%

อัตราการเติบโต

สําหรับปี 2555 ผูน้ ําตลาดเครืองดืมชาพร้อมดืม 3 รายแรก ได้แก่ โออิช,ิ อิชติ นั และเพียวริคุ ด้วยส่วนแบ่งการตลาด 44% 27% และ
14% ตามลําดับ
สําหรับช่วง 12 เดือนทีผ่านมา (มิ.ย. 2555 – พ.ค. 2556) บริษทั มีสว่ นแบ่งการตลาดโดยเฉลีย 37% และเพิมขึน' อย่างต่อเนืองโดย ณ
วันที 31 พฤษภาคม 2556 บริษทั มีสว่ นแบ่งการตลาด 49% (ทีมา: ดัชนีคา้ ปลีกของ Nielsen ข้อมูลพฤษภาคม 2556)
ส่วนแบ่งการตลาด บริ ษทั

มูลค่าตลาด (ล้านบาท)

2,000
41% 41% 43% 41%

1,500
1,000
500
-

26%
17%

25% 23%

1,047 1,121 991

46% 43% 49%
33%

60%
40%
20%

985 1,271 1,294 1,261 1,178 1,028 1,637 1,874 1,573

0%

มิ.ย. 55 ก.ค. 55 ส.ค. 55 ก.ย. 55 ต.ค. 55 พ.ย. 55 ธ.ค. 55 ม.ค. 56 ก.พ. 56 มี.ค. 56 เม.ย. 56 พ.ค. 56

มูลค่าตลาดเครืองดืมชาพร้อมดืม (ล้านบาท)

ส่วนแบ่งตลาด-บริษทั

กลยุทธ์การแข่งขัน
1)

กลยุทธ์บริหารแบรนด์ให้แข็งแกร่ง

เนืองจากผลิตภัณฑ์เครืองดืมชาเขียวพร้อมดืมทีมีในตลาดปจั จุบนั มีความแตกต่างด้านรูปลักษณ์และรสชาติคอ่ นข้างน้อย ดังนัน' การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ทโดดเด่
ี
น การสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง จึงเป็ นปจั จัยสําคัญทีจะช่วยสร้างความแตกต่างและเอกลักษณ์ให้กบั
ผลิตภัณฑ์ อีกทัง' ยังช่วยเสริมสร้างและรักษาฐานลูกค้าไว้ได้ โดยบริษทั ฯ ประสงค์จะสร้างตราสินค้า อิชติ นั ให้สะท้อนจุดยืนถึงการ
เป็ นสินค้าคุณภาพ
และได้จดั ทําแผนการสือสารต่อตลาดทีเน้นยํ'าถึงคุณภาพของวัตถุดบิ ทีนํามาผลิตตลอดจนกระบวนการผลิตที
พิถพี ถิ นั โดยใช้วธิ กี ารสือสารในรูปแบบ klm องศา ถึงกลุ่มผูบ้ ริโภค
2)

กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์
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เพือตอกยํ'าจุดยืนของแบรนด์สนิ ค้าคุณภาพ บริษทั ฯ ได้ควบคุมคุณภาพสินค้าทุกห่วงโซ่การผลิต ตัง' แต่การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
การคัดสรรวัตถุดบิ ชัน' ดี กระบวนการผลิตทีพิถพี ถิ นั การใช้เทคโนโลยีททัี นสมัยเพือให้เครืองดืมคงคุณค่า ความเป็ นธรรมชาติและ
คุณภาพดีเมือเปิ ดดืม นอกจากนี' บริษทั ฯ ยังมีทมี วิจยั และพัฒนาทีมีความเชียวชาญและประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรมเครืองดืมที
มีความ
เข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็ นอย่างดีซงจะทํ
ึ าหน้าทีคิดค้นสูตรใหม่ๆ ทีเหมาะกับความชืนชอบของคนไทย เพือ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค เช่น เย็น เย็น โดย อิชติ นั
ในส่วนของบรรจุภณ
ั ฑ์ บริษทั ฯ ใส่ใจถึงรายละเอียดของรูปลักษณ์และขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยองค์ประกอบของบรรจุภณ
ั ฑ์ตอ้ งทําจาก
วัสดุทปลอดภั
ี
ยและสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างดีและสะดวกต่อการบริโภค
ในขณะทีรูปลักษณ์ของฉลากได้รบั การ
ออกแบบให้ทนั สมัยและช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซือ' ณ จุดขายได้
3)

การบริหารสินค้าคงคลัง และต้นทุนการผลิตทีมีประสิทธิภาพ

เนืองจากต้นทุนการผลิตคงที ได้แก่ ค่าเสือมราคาของเครืองจักร อุปกรณ์ ค่าเช่าทีดิน ซึงต้นทุนการผลิตต่อหน่วยจะลดลงเมือบริษทั
ฯ มีปริมาณการผลิตทีเพิมขึน' โดยบริษทั ฯ ได้นําระบบการผลิตประเภทปลอดเชือ' ชนิดบรรจุเย็น (Cold Aseptic Filing System) เข้า
มาใช้ในกระบวนการผลิตซึงเป็ นเทคโนโลยีททัี นสมัย ทีสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้โดย (1) การใช้วสั ดุทเบากว่
ี
า (2) ระยะเวลา
การผลิตทีต่อเนืองยาว 120 ชัวโมงต่อการทําความสะอาด 1 ครัง' ทําให้การผลิตมีประสิทธิภาพเนืองจากไม่เสียเวลาในการล้าง
เครืองจักร (3) ระบบเครืองจักรเป็ นระบบอัตโนมัตทิ งั ' หมด ทําให้ประหยัดต้นทุนแรงงาน และได้ตดิ ตัง' ระบบ Automated Storage &
Retrievable System ช่วยในการบริหารคลังสินค้าซึงสามารถจัดเก็บสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนแรงงาน ทัง' หมดนี'จะ
สนับสนุนให้การบริหารจัดการต้นทุนการผลิตของบริษทั ฯ มีประสิทธิภาพมากขึน' และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างทันท่วงที ส่งผลให้มอี ตั ราการทํากําไรสูงขึน' นอกจากนี' บริษทั ฯ ยังได้ควบคุมและดูแลต้นทุนการผลิตปจั จุบนั อย่างใกล้ชดิ
รวมถึงการดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและคุม้ ค่า
4)

กลยุทธ์การบริหารช่องทางจัดจําหน่าย การกระจายสินค้า

เพือให้สนิ ค้าของบริษทั ฯ กระจายและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและไม่เกิดภาวะสินค้าขาดตลาด บริษทั ฯ ได้ควบคุมและ
ติดตามสินค้าตัง' แต่การเคลือนย้ายสินค้าพร้อมขายออกจากฐานการผลิต และส่งต่อให้ผจู้ ดั จําหน่ายตลอดจนการกระจายสินค้าให้
ร้านค้าปลีก นอกจากนี' บริษทั ฯ ยังมีทมี งานทําหน้าทีติดตามผลการขายและระยะเวลาหมุนของสินค้าในแต่ละพืน' ทีเพือคาดการณ์
ปริมาณการขายและปริมาณการเก็บสินค้าทีเหมาะสมในอนาคต รวมถึงกําหนดแผนการขายและตลาดทีเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในแต่
ละพืน' ที นอกจากนี'บริษทั ฯ ยังได้มแี ผนผลักดันยอดขายในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ให้มากขึน' กว่าในปจั จุบนั
5)

กลยุทธ์การตลาดและการขาย

การพยากรณ์ความต้องการบริโภค บริษทั ฯ คาดการณ์ปริมาณความต้องการบริโภคเครืองดืมตามข้อมูลและสถิตใิ นอดีต โดย
วิเคราะห์ถงึ ปจั จัยทีส่งผลกระทบต่อความต้องการซือ' ในแต่ละช่วงเวลา อาทิเช่น ฤดูกาล เทศกาล สภาพการแข่งขัน และภาวะทาง
เศรษฐกิจในขณะนัน' ๆ โดยทีผ่านมาบริษทั ฯ พยายามควบคุมระดับความคลาดเคลือนของการพยากรณ์ความต้องการบริโภคไว้ให้ไม่
เกิน 10% โดยการพยากรณ์ความต้องการบริโภคทีใกล้เคียงความเป็ นจริงจะสนับสนุ นให้การวางแผนการผลิตและวางแผนการตลาด
และกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่างเหมาะสม
การวางแผนการตลาดและส่งเสริมการขาย เนืองจากธุรกิจเครืองดืมเป็ นธุรกิจทีมีความผันผวนของความต้องการบริโภคตามฤดูกาล
โดยอัตราการบริโภคในช่วงฤดูรอ้ นจะสูงกว่าในช่วงเดือนอืนๆ ของปี ดังนัน' เพือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
ทันท่วงที บริษทั ฯ ได้ใช้กลยุทธ์สง่ เสริมการตลาดทัง' แบบ Above the line (การตลาดผ่านสือทีเข้าถึงกลุ่มผูฟ้ งั ในวงกว้าง) และ Below
the line (การตลาดทีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง) ในช่วงฤดูรอ้ น และมุง่ เน้นให้ความสําคัญกับการให้สว่ นลดการค้ากับ
ตัวแทนจัดจําหน่ ายในช่วงเดือนทีมีอตั ราการบริโภคตํา ทัง' นี' สําหรับปี 2556 บริษทั ฯ ได้วางแผนการตลาดเชิงรุกเพือเพิมส่วนแบ่ง
การตลาด ประกอบกับเพิมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของการเป็ นแบรนด์ผผู้ ลิตสินค้าคุณภาพ เพือตอกยํ'าจุดยืนของผลิตภัณฑ์
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การกําหนดราคาและส่วนลดการค้า เนืองจากเครืองดืมพร้อมดืมเป็ นสินค้าทีมีความผันผวนตามฤดูกาล บริษทั ฯ จึงต้องมีการ
ปรับเปลียนและทบทวนนโยบายการให้ส่วนลดการค้าให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของตลาดอย่างสมําเสมอและต่อเนือง
ในขณะที การกําหนดราคาขายไม่อาจเปลียนแปลงได้มากนัก เนืองจากสภาวะการณ์แข่งขันของอุตสาหกรรมเครืองดืมค่อนข้าง
รุนแรง
3.4. การจัดหาผลิ ตภัณฑ์
การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดบิ หลักทีสําคัญได้แก่ ใบชา นํ'าตาลฟรุกโตส นํ'าตาลทราย นํ'า และวัตถุปรุงแต่งกลิน ซึงบริษทั ฯ มีมาตรการควบคุมคุณภาพทุก
ขัน' ตอนก่อนนําเข้ากระบวนการผลิต ตัง' แต่การเพาะปลูก การคัดเลือกวัตถุดบิ และการจัดเก็บวัตถุดบิ เพือให้วตั ุดบิ ทีนําไปใช้ใน
กระบวนการผลิตมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานระดับสูง
ใบชาออร์แกนิค บริษทั ฯ ได้วางแผนการผลิตและกําหนดปริมาณการเพาะปลูกใบชาในแต่ละปี โดยได้ทําสัญญาระยะยาว (Contract
Farming) กับชาวไร่ททํี าหน้าทีปลูกและหมักชาเพือลดความเสียงจากการมีวตั ถุดบิ ไม่เพียงพอ นอกจากนี'ยงั ได้ควบคุมคุณภาพของ
ใบชาโดยมีทมี วิจยั พัฒนาร่วมทําหน้าทีกํากับขัน' ตอนการเพาะปลูกทีปลอดยาฆ่าแมลงและสารเคมี หมักใบชา เก็บยอดใบชา อบใบชา
เก็บรักษาก่อนส่ง รวมถึงการติดตามและตรวจสอบถึง กลิน รสชาติ นํ'าหนัก สีสนั เพือควบคุมคุณภาพของใบชาให้ได้ตามมาตรฐาน
คุณภาพระดับสูงก่อนนําเข้ากระบวนการผลิต ใบชาพร้อมรอผลิตจะถูกเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมเิ พือรักษาคุณภาพของใบชาให้คงที
ทัง' นี' ใบชาเป็ นวัตถุดบิ ทีปลูกง่ายในบริเวณทางตอนเหนือของประเทศไทยซึงมีอากาศอบอุ่น-เย็น
นํ,าตาลฟรุกโตส และนํ,าตาลทราย เป็ นวัตถุดบิ ทีจัดหาได้งา่ ยในประเทศไทย และไม่มคี วามแตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญด้านคุณภาพ
ในกลุ่มผูผ้ ลิต ทัง' นี' ราคานํ'าตาลมีความผันผวนบ้างขึน' กับปริมาณผลผลิตในแต่ละปี และสอดคล้องกับราคาตลาดโลก อย่างไรก็ตาม
การควบคุมราคานํ'าตาลโดยภาครัฐส่งผลให้มคี วามผันผวนของราคานํ' าตาลไม่มากนัก
นํ,า จัดหาโดยสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ซึงผลิตตามคําแนะนําขององค์การอนามัยโลกปี 2536 และนํามาผ่านกระบวนการ Reverse
Osmosis เพือนํามาใช้ในการผลิต
วัตถุปรุงแต่งกลิน3 เป็ นองค์ประกอบส่วนน้อยของวัตถุดบิ ทัง' หมดแต่กเ็ ป็ นหนึงในวัตถุดบิ ทีสําคัญ เนืองจากวัตถุปรุงแต่งกลินช่วยให้น'ํา
ชามีกลินหอมติดจมูก สร้างความประทับครัง' แรกเมือได้บริโภคโดยบริษทั ฯ ซือ' จากผูข้ ายทีนําเข้าวัตถุปรุงแต่งกลินจากหลายแหล่ง
บรรจุภณ
ั ฑ์ ได้แก่ ขวด PET กล่องยูเอชที ฝา กล่อง และฉลาก บริษทั ฯ มีกระบวนการคัดเลือกผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์อย่างระมัดระวังโดย
พิจารณาถึงความน่ าเชือถือของระบบการทํางานของผูผ้ ลิตเป็ นสําคัญ เพือให้มนใจว่
ั าผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์จะสามารถส่งมอบสินค้าได้
ตรงตามคุณภาพและเวลาทีกําหนดไว้ และมีการสอบทานและติดตามคุณสมบัตขิ องผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์อย่างสมําเสมอ
นอกจากนี' เพือลดความเสียงจากการพึงพิงผูผ้ ลิตและเพือให้ได้ซงราคาที
ึ
สมเหตุผล บริษทั ฯ มีนโยบายทีจะเลือกซือ' วัตถุดบิ จาก
ผูผ้ ลิตรายใหญ่อย่างน้อย 2 ราย
ขัน< ตอนการผลิ ต
กระบวนการผลิตหลักๆ ทีสําคัญ ได้แก่ การสกัดชา การปรุงรสชาติ การบรรจุขวด และการควบคุมคุณภาพ โดยทุกขัน' ตอนของ
กระบวนการผลิตจะปลอดสารเคมีและมีระบบควบคุมทีทันสมัย
ใบชาออร์แกนิคจะถูกลําเลียงเข้าหม้อสกัดทีควบคุมอุณหภูม ิ แล้วทําให้เย็นและทิง' ไว้ให้ตกตะกอนโดยนํ'าชาจะถูกลําเลียงผ่านการ
กรองอย่างละเอียดต่อไปยังหม้อปรุงรสชาติททํี าหน้าทีผสมส่วนผสมต่างๆ และนํ' าชาทีปรุงรสแล้วจะถูกลําเลียงเพือบรรจุขวดต่อไป
ทัง' นี' บริษทั ฯ ได้ตดิ ตัง' ระบบกระบวนการผลิตเครืองดืมประเภทปลอดเชือ' ชนิดบรรจุเย็น ซึงเป็ นเทคโนโลยีการผลิตเครืองดืมล่าสุด
จากประเทศญีปุน่ ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ททรงคุ
ี
ณค่า ใหม่และสดเสมอ และปลอดภัยสูงสุดสําหรับผูบ้ ริโภค โดยผลิตภัณฑ์เครืองดืมที
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ผสมส่วนผสมต่างๆ แล้วจะผ่านการฆ่าเชือ' จุลนิ ทรียด์ ว้ ยความร้อนสูงทีอุณหภูม ิ 137 องศาเซลเซียส ในระยะเวลาอันสัน' ที 4 วินาที
หลังจากนัน' ทําให้เย็นทีอุณหภูม ิ 25 องศาเซลเซียสอย่างรวดเร็ว แล้วนําผลิตภัณฑ์มาบรรจุลงขวดพลาสติก (PET) และปิ ดผนึกด้วย
ฝาพลาสติกทีผ่านการฆ่าเชือ' จุลนิ ทรียแ์ ล้ว รวมถึงการบรรจุภาชนะกล่องกระดาษทีปลอดเชือ' เช่นเดียวกันด้วย
ทัง' นี' ทุกกระบวนการผลิตดังกล่าวจะมีระบบควบคุมและบันทึกข้อมูลในแต่ละขัน' ตอนการผลิตตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ เมือมีสงิ
ผิดปกติเกิดขึน' ในระหว่างการผลิต ระบบการผลิตจะหยุดการผลิตทันทีโดยอัตโนมัติ พร้อมทัง' รายงานความผิดปกติทเกิ
ี ดขึน' เพือให้ผู้
ปฏิบตั หิ น้าทีควบคุมการผลิต ณ ขณะนัน' สามารถแก้ไขปญั หาได้ทนั ท่วงที และลดผลเสียหายต่อสายการผลิตน้อยทีสุด
การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
บริษทั ฯ ควบคุมคุณภาพของสินค้าทุกขัน' ตอนตัง' แต่การคัดเลือกผูข้ ายวัตถุดบิ และบรรจุภณ
ั ฑ์ การตรวจสอบระบบการทํางานของ
ผูข้ าย การประเมินผูข้ าย และการตรวจสอบสินค้าก่อนการรับเข้ากระบวนการผลิต ในส่วนของกระบวนการผลิตมีการตรวจสอบ
คุณภาพด้วยโดยใช้ Quality plan ซึงเป็ นเครืองมืออ้างอิงมาตรฐานการสุม่ ตัวอย่างตาม MIL-STD_105E และมีการตรวจคุณภาพ
สินค้าสําเร็จรูป ทางด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ ประสาทสัมผัสตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ก่อนการปล่อยสินค้าออกจากโรงงาน
นอกจากนี'
บริษทั ฯ
ยังมุง่ เน้นการรักษาคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนืองโดยจัดทําระบบการจัดการเชิงบูรณาการคุณภาพสุขลักษณะ-ความปลอดภัยอาหาร ได้แก่ การจัดทําระบบ GMP, HACCP, ISO9001:2008, ISO22000:2005, HALAL และ
มาตรฐานสากลอืนๆ ทีเกียวข้อง เป็ นต้น
ผลกระทบต่อสิ, งแวดล้อม
-ไม่ม-ี
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