บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

3.

การประกอบธุรกิ จของแต่ละสายผลิ ตภัณฑ์

3.1. ลักษณะและรูปแบบผลิ ตภัณฑ์
บริษทั ฯ มีผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมด 16 21 รสชำติ ภำยใต้ขนำดบรรจุภณ
ั ฑ์ 64 ประเภท โดยมีรำยละเอียดปรำกฎตำมตำรำงด้ำนล่ำง ดังนี้
บรรจุภณ
ั ฑ์
กระป๋อง 240 ml กล่อง 250 ml ขวด 400 ml ขวด 420 ml ขวด 450 ml ขวด 840 ml
รำคำ
เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม
1. ต้นตำรับผสมดอกชำ
2. น้ ำผึง้ ผสมมะนำว
3. คิคุชะ (เก๊กฮวย)
4. จมูกข้ำวญี่ปนุ่
5. สูตรไม่มนี ้ ำตำลผสมมัทฉะ
6. มิโดริพนั ช์
7. ข้ำวโพด
8. เบอร์ร่ี เบอร์ร่ี
9. แอปเปิ้ล กีว ี

12 บำท

10 บำท

15 บำท

15-20 บำท

20 บำท

25 บำท

-

-

-



-

-

-



-



-



-



-



-



-


-

-



-

-



-


-


-

-



-

-

-

-

-



-


-

-



-

-

-

-

-

-



-

-

-



-

-

-

-



-

-

-



-

-

-



-

-

-



-

-

-



-

-

-



-

-

-



-

-

10. บ๊วยญี่ปุ่น

-

11. อู่หลง สูตรไม่มนี ้ ำตำล

-

-

เครื่องดื่มฟั งก์ชนั นัล
10.12. อัญชันและเบอร์ร่ี

-

11.13. กระเจีย๊ บและเชอร์ร่ี

-

12.14. มัลเบอร์ร่แี ละแอปเปิ้ลแดง

-

13.15. ใบเตยและยอดอ่อนข้ำวสำลี

-

-

เครื่องดื่มชาดาพร้อมดื่ม
14.16. รสเลมอน

-

15.17. รสสตรอเบอร์ร่ี

-

18. รสมัลเบอร์ร่ี (วำงจำหน่ ำย มี.ค. 57)

-

เครื่องดื่มชาเขียวผสมสมุนไพร
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-

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

บรรจุภณ
ั ฑ์
16.19. เย็น เย็น ชำเขียวผสมน้ ำจับ
เลีย้ ง

กระป๋อง 240 ml กล่อง 250 ml ขวด 400 ml ขวด 420 ml ขวด 450 ml ขวด 840 ml


-





-

-

-

-

-



-

-

-

-



-

เครื่องดื่มชาสูตรหวานน้ อย
20. รสมัทฉะ(วำงจำหน่ ำย มี.ค. 57)

-

21. รสอู่หลง (วำงจำหน่ ำย มี.ค. 57)

-

บัตรส่งเสริมกำรลงทุน
ณ วันที่ 27 เมษำยน 2554 บริษทั ฯ ได้รบั บัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริม กำรลงทุน ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุน
เลขที่ 1496(2)/2554 สำหรับกิจกำรผลิตน้ ำพืชผัก ผลไม้ บรรจุภำชนะผนึก ประเภท 1.11 กิจกำรผลิตหรือถนอมอำหำรหรือสิง่ ปรุง
แต่งอำหำรโดยใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย โดยกิจกำรผลิตเครื่องดื่มที่มวี ตั ถุดิบหลักจำกใบชำจึงจัดเป็ นกิจกำรที่เข้ำข่ำยกิจกำรตำมบัตร
ส่งเสริมกำรลงทุนดังกล่ำว
สรุปสิทธิประโยชน์ ทส่ี ำคัญ
• อนุ ญำตให้นำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็ นช่ำงฝีมอื หรือผูช้ ำนำญกำรเข้ำมำในรำชอำณำจักรได้
• ยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักร
• ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลสำหรับกำไรสุทธิท่ไี ด้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รบั กำรส่งเสริมรวมกันไม่เกิน 150% ของเงิน

ลงทุนไม่รวมค่ำทีด่ นิ และทุนหมุนเวียนและไม่เกิน 6,311.5 ล้ำนบำท ทัง้ นี้ อำจปรับเปลี่ยนตำมจำนวนเงินลงทุน โดยไม่ร วมค่ำ
ทีด่ นิ และทุนหมุนเวียนทีแ่ ท้จริงในวันเปิดดำเนินกำรตำมโครงกำรทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุน ทัง้ นี้ ณ 310 มิถุนำยนธันวำคม
2556 บริษทั ฯ มีเงินลงทุนในอำคำรและอุปกรณ์ประมำณ 5,140.0 ล้ำนบำท
• กำรยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลสำหรับกำไรสุทธิท่ไี ด้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รบั กำรส่งเสริม มีกำหนดเวลำ 8 ปี เริม่ นับแต่

วันที่ 16 มีนำคม 2555 และสิน้ สุดวันที่ 15 มีนำคม 2563วันทีเ่ ริม่ มีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนัน้
• ยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปนั ผลจำกกิจกำรทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริมไปรวมคำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำทีไ่ ด้รบั กำรยกเว้น

ภำษีเงินได้นิติบคุ คลนัน้
สรุปเงือ่ นไขทีส่ ำคัญ
• ไม่จำนอง จำหน่ำย โอน ให้เช่ำ หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้เครื่องจักรที่ได้รบั ยกเว้นหรือลดหย่อนอำกรขำเข้ำ ยกเว้นเครื่องจักร

ได้รบั กำรอนุ ญำตให้จำนองเครื่องจักร
• คุณภำพของผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล และได้รบั ใบรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรือ

ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลเทียบเท่ำ ภำยใน 2 ปี นับแต่วนั ทีเ่ ปิ ดดำเนินกำร
• บุคคลผูม้ สี ญ
ั ชำติไทยจะต้องถือหุน้ รวมทัง้ สิน้ ไม่น้อยกว่ำ 51% ของทุนจดทะเบียน

3.2. ช่องทางจัดจาหน่ าย
ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้จำหน่ ำยสินค้ำผ่ำน 4 ช่องทำงหลักๆ คือ
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
1. ตัวแทนผูจ้ ดั จำหน่ ำยสินค้ำรำย บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็ นผูจ้ ดั จำหน่ำยรำยหลักของบริษทั ฯ คิดเป็ น 734%

ของยอดขำยปี 2556 มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ำร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้ำนค้ำส่งและร้ำนค้ำปลีกดัง้ เดิม (Traditional
Trade) โดยบริษทั ฯ ได้ทำสัญญำระยะยำวกับตัวแทนผูจ้ ดั จำหน่ำยสินค้ำ และติดตำมสถิตจิ ำนวนร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ทต่ี วั แทน
ผูจ้ ดั จำหน่ ำยสำมำรถเข้ำถึง เพื่อบริหำรควำมสำมำรถกำรกระจำยสินค้ำและบริหำรส่วนลดกำรค้ำ

แก้ไขและ
เปิ ดเผย
ข้อมูล
เพิม่ เติม

2. ตัวแทนผูจ้ ดั จำหน่ ำยสินค้ำรำย บริษทั ไอแอมกรีนที จำกัด คิดเป็น 165% ของยอดขำยปี 2556 มุ่งเน้นกลุม่ ค้ำร้ำนค้ำเครือข่ำย

ยีป่ วั ๊ ซำปวั ๊ ร้ำนอำหำร ร้ำนค้ำปลีกดัง้ เดิม (Traditional Trade) รถเงินสด และคู่คำ้ ทีต่ วั แทนผูจ้ ดั จำหน่ ำยรำยอื่นไม่ครอบคลุม

3. ตัวแทนผูจ้ ดั จำหน่ ำยสินค้ำรำย บริษทั บุญรอดเอเชีย จำกัด คิดเป็ น 10% ของยอดขำยปี 2556 มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ำร้ำนค้ำ

เครือข่ำยยีป่ วั ๊ ร้ำนอำหำร ร้ำนค้ำปลีกดัง้ เดิม (Traditional Trade) ร้ำนค้ำทีอ่ ยูใ่ นเครือข่ำยของ บริษทั บุญรอดเอเชีย จำกัด

4. ส่งออกไปประเทศในกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) เป็ นหลัก เช่น ลำว กัมพูชำ พม่ำ เป็ นต้น

ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยในแต่ละรำยมีอำณำเขตกำรจำหน่ ำยสินค้ำ และร้ำนในเครือข่ำยหลักทีไ่ ม่ทบั ซ้อนกัน

3.3. การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ภาวะอุตสาหกรรม
เนื่องจำกบริษทั ฯ มีรำยได้หลักมำจำกกำรขำยเครื่องดื่มชำเขียวโดยคิดเป็ นสัดส่วนโดยเฉลี่ย 8799% ของรำยได้รวมสำหรับปี 2556
ข้อมูลภำวะอุตสำหกรรมจึงเน้นข้อมูลภำวะตลำดเครือ่ งดื่มชำพร้อมดืม่ เป็นหลัก
ในปี 2555 2556 ตลำดเครื่องดื่มชำพร้อมดื่ม (Ready to Drink Tea) มีมลู ค่ำรวม 16,143 ล้ำนบำท มูลค่ำตลำดชำพร้อมดื่มสำหรับปี
2555 เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 23% ซึ่งเป็ นปี ทเ่ี กิดมหำอุทกภัย 39% ซึ่งถือเป็ นอัตรำกำรเติบโตสูงสุดเป็นอันดับ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับ
เครื่องดื่มประเภทอื่นๆ และยังมีแนวโน้มกำรเติบโตทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง โดยในช่วง 3 4 ปี ทผ่ี ่ำนมำ (ปี 2553 2553 ถึงปี
25552556) มูลค่ำตลำดเครื่องดื่มชำพร้อมดื่มมีอตั รำเติบโต CAGR ประมำณ 2826%
สำหรับปี 2556 2555 มูลค่ำตลำดเครื่องดื่มชำพร้อมดื่มเพิม่ ขึน้ จำกปี 2554 ถึง 39% เนื่องจำกปี 2554 เป็ นปี ทเ่ี กิดมหำอุทกภัย
ผูบ้ ริหำรคำดกำรณ์
ค่ำตลำดเครื่องดื่มชำจะเติบโตเป็น 15,500 16,500 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนประมำณ
มูลค่าตลาดว่ำ(ล้มูาลนบาท)
18%25%
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ปรับปรุงให้
เป็ นข้อมูล
ล่ำสุด ณ
31
ธันวำคม
2556

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

20,000

39%

15,000
23%

10,000

อัตราการเติ บโต
50%
23%
40%
30%

22%

20%

5,000
-

6,317

7,798

9,481

13,177

16,143

2552

2553

2554

2555

2556

มูลค่ำตลำดเครื่องดื่มชำพร้อมดื่ม (ล้ำนบำท)

10%
0%

อัตรำกำรเติบโต

สำหรับปี 2555 ผูน้ ำตลำดเครือ่ งดื่มชำพร้อมดื่ม 3 รำยแรกของปี 2556 ได้แก่ อิชติ นั , โออิชิ และเพียวริคุ ด้วยส่วนแบ่งกำรตลำด
42% 39% และ 9% ตำมลำดับ (ที่มำ: ดัชนีคำ้ ปลีกของ Nielsen ข้อมูลมกรำคม 2557)
สำหรับช่วง 12 เดือนทีผ่ ำ่ นมำ (มิ.ย. 2555 – พ.ค. 2556) บริษทั มีส่วนแบ่งกำรตลำดโดยเฉลีย่ 3739.19% และเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง
โดย
ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2556 บริษทั มีส่วนแบ่งกำรตลำด 49% (ทีม่ ำ: ดัชนีคำ้ ปลีกของ Nielsen ข้อมูลพฤษภำคม
2556)
ส่วนแบ่งการตลาด บริ ษทั ฯ

มูลค่าตลาด (ล้านบาท)
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

กลยุทธ์การแข่งขัน
1)

กลยุทธ์บริหำรแบรนด์ให้แข็งแกร่ง

เนื่องจำกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชำเขียวพร้อมดื่มทีม่ ใี นตลำดปจั จุบนั มีควำมแตกต่ำงด้ำนรูปลักษณ์และรสชำติค่อนข้ำงน้อย ดังนัน้ กำร
ออกแบบผลิตภัณฑ์ทโ่ี ดดเด่น กำรสร้ำงแบรนด์ให้แข็งแกร่ง จึงเป็ นปจั จัยสำคัญทีจ่ ะช่วยสร้ำงควำมแตกต่ำงและเอกลักษณ์ให้กบั
ผลิตภัณฑ์ อีกทัง้ ยังช่วยเสริมสร้ำงและรักษำฐำนลูกค้ำไว้ได้ โดยบริษทั ฯ ประสงค์จะสร้ำงตรำสินค้ำ อิชติ นั ให้สะท้อนจุดยืนถึงกำร
เป็ นสินค้ำคุณภำพ
และได้จดั ทำแผนกำรสื่อสำรต่อตลำดทีเ่ น้นย้ำถึงคุณภำพของวัตถุดบิ ทีน่ ำมำผลิตตลอดจนกระบวนกำรผลิตที่
พิถพี ถิ นั โดยใช้วธิ กี ำรสื่อสำรในรูปแบบ 360 องศำ ถึงกลุ่มผูบ้ ริโภค
2)

กลยุทธ์ดำ้ นผลิตภัณฑ์

เพื่อตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์สนิ ค้ำคุณภำพ บริษทั ฯ ได้ควบคุมคุณภำพสินค้ำทุกห่วงโซ่กำรผลิต ตัง้ แต่กำรวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์
กำรคัดสรรวัตถุดบิ ชัน้ ดี กระบวนกำรผลิตที่พถิ พี ถิ นั กำรใช้เทคโนโลยีท่ที นั สมัยเพื่อให้เครื่องดื่มคงคุณค่ำ ควำมเป็ นธรรมชำติและ
คุณภำพดีเมื่อเปิ ดดื่ม นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังมีทมี วิจยั และพัฒนำทีม่ คี วำมเชีย่ วชำญและประสบกำรณ์ตรงในอุตสำหกรรมเครื่องดื่ม ที่
มีควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นอย่ำงดีซ่งึ จะทำหน้ำทีค่ ดิ ค้นสูตรใหม่ๆ ทีเ่ หมำะกับควำมชื่นชอบของคนไทย เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภค เช่น เย็น เย็น โดย อิชติ นั
ในส่วนของบรรจุภณ
ั ฑ์ บริษทั ฯ ใส่ใจถึงรำยละเอียดของรูปลักษณ์และขนำดบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยองค์ประกอบของบรรจุภณ
ั ฑ์ตอ้ งทำจำก
วัสดุทป่ี ลอดภัยและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรได้อย่ำงดีและสะดวกต่อกำรบริโภค
ในขณะทีร่ ูปลักษณ์ของฉลำกได้รบั กำร
ออกแบบให้ทนั สมัยและช่วยกระตุน้ กำรตัดสินใจซื้อ ณ จุดขำยได้
3)

กำรบริหำรสินค้ำคงคลัง และต้นทุนกำรผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภำพ

เนื่องจำกต้นทุนกำรผลิตคงที่ ได้แก่ ค่ำเสื่อมรำคำของเครื่องจักรอุปกรณ์ ค่ำเช่ำทีด่ ิน ซึ่งต้นทุนกำรผลิตต่อหน่ วยจะลดลงเมื่อบริษทั ฯ
มีปริมำณกำรผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยบริษทั ฯ ได้นำระบบกำรผลิตประเภทปลอดเชือ้ ชนิดบรรจุเย็น (Cold Aseptic Filing System) เข้ำมำ
ใช้ในกระบวนกำรผลิตซึ่งเป็ นเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย ทีส่ ำมำรถช่วยลดต้นทุนกำรผลิตได้โดย (1) กำรใช้วสั ดุทเ่ี บำกว่ำ (2) ระยะเวลำ
กำรผลิตทีต่ ่อเนื่องยำว 120 ชัวโมงต่
่
อกำรทำควำมสะอำด 1 ครัง้ ทำให้กำรผลิตมีประสิทธิภำพเนื่องจำกไม่เสียเวลำในกำรล้ำง
เครื่องจักร (3) ระบบเครื่องจักรเป็ นระบบอัตโนมัตทิ งั ้ หมด ทำให้ประหยัดต้นทุนแรงงำน และได้ตดิ ตัง้ ระบบ Automated Storage &
Retrievable System ช่วยในกำรบริหำรคลังสินค้ำซึ่งสำมำรถจัดเก็บสินค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและลดต้นทุนแรงงำน ทัง้ หมดนี้จะ
สนับสนุ นให้กำรบริหำรจัดกำรต้นทุนกำรผลิตของบริษทั ฯ มีประสิทธิภำพมำกขึ้นและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้
อย่ำงทันท่วงที ส่งผลให้มอี ตั รำกำรทำกำไรสูงขึ้น นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังได้ควบคุมและดูแลต้นทุนกำรผลิตปจั จุบนั อย่ำงใกล้ชดิ
รวมถึงกำรดูแลกำรใช้ทรัพยำกรให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและคุม้ ค่ำ
4)

กลยุทธ์กำรบริหำรช่องทำงจัดจำหน่ ำย กำรกระจำยสินค้ำ

เพื่อ ให้สนิ ค้ำของบริษทั ฯ กระจำยและเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว และไม่เกิดภำวะสินค้ำขำดตลำด บริษทั ฯ ได้ควบคุ มและ
ติด ตำมสินค้ำตัง้ แต่กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำพร้อ มขำยออกจำกฐำนกำรผลิต และส่งต่อให้ผจู้ ดั จำหน่ ำยตลอดจนกำรกระจำยสินค้ำให้
ร้ำนค้ำปลีก นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังมีทมี งำนทำหน้ำทีต่ ิดตำมผลกำรขำยและระยะเวลำหมุนของสินค้ำในแต่ละพืน้ ที่เพื่อคำดกำรณ์
ปริมำณกำรขำยและปริมำณกำรเก็บสินค้ำทีเ่ หมำะสมในอนำคต รวมถึงกำหนดแผนกำรขำยและตลำดที่เหมำะสมกับกลุ่มลูกค้ำในแต่
ละพืน้ ที่ นอกจำกนี้บริษทั ฯ ยังได้มแี ผนผลักดันยอดขำยในกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ให้มำกขึน้ กว่ำในปจั จุบนั
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5)

กลยุทธ์กำรตลำดและกำรขำย

การพยากรณ์ความต้องการบริโภค บริษทั ฯ คำดกำรณ์ปริมำณควำมต้องกำรบริโภคเครื่องดื่มตำมข้อมูลและสถิตใิ นอดีต โดย
วิเครำะห์ถงึ ปจั จัยทีส่ ่งผลกระทบต่อควำมต้องกำรซือ้ ในแต่ละช่วงเวลำ อำทิเช่น ฤดูกำล เทศกำล สภำพกำรแข่งขัน และภำวะทำง
เศรษฐกิจในขณะนัน้ ๆ โดยทีผ่ ำ่ นมำบริษทั ฯ พยำยำมควบคุมระดับควำมคลำดเคลื่อนของกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรบริโภคไว้ให้ไม่
เกิน 10% โดยกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรบริโภคทีใ่ กล้เคียงควำมเป็นจริงจะสนับสนุ นให้กำรวำงแผนกำรผลิตและวำงแผนกำรตลำด
และกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่ำงเหมำะสม
การวางแผนการตลาดและส่งเสริมการขาย เนื่องจำกธุรกิจเครื่องดื่มเป็ นธุรกิจทีม่ คี วำมผันผวนของควำมต้องกำรบริโภคตำมฤดูกำล
โดยอัตรำกำรบริโภคในช่วงฤดูรอ้ นจะสูงกว่ำในช่วงเดือนอื่นๆ ของปี ดังนัน้ เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำง
ทันท่วงที บริษทั ฯ ได้ใช้กลยุทธ์ส่งเสริมกำรตลำดทัง้ แบบ Above the line (กำรตลำดผ่ำนสื่อที่เข้ำถึงกลุ่มผูฟ้ งั ในวงกว้ำง) และ Below
the line (กำรตลำดทีเ่ ข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยแบบเฉพำะเจำะจง) ในช่วงฤดูรอ้ น และมุ่งเน้นให้ควำมสำคัญกับกำรให้ส่วนลดกำรค้ำกับ
ตัวแทนจัดจำหน่ำยในช่วงเดือนทีม่ อี ตั รำกำรบริโภคต่ำ ทัง้ นี้ สำหรับปี 2556 บริษทั ฯ ได้วำงแผนกำรตลำดเชิงรุกเพื่อเพิม่ ส่วนแบ่ง
กำรตลำด ประกอบกับเพิม่ กำรประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์ของกำรเป็ นแบรนด์ผผู้ ลิตสินค้ำคุณภำพ เพื่อตอกยำ้ จุดยืนของผลิตภัณฑ์
บริษทั ฯ มีกำรจัดทำกำรส่งเสริมกำรขำยใน 3 รูปแบบหลัก คือ กำรจัดทำ Sales Promotion กับร้ำนค้ำปลีก กำรจัดทำ Sales
Promotion กับตัวแทนจำหน่ ำย กำรจัดทำ Sales Promotion แบบทัวประเทศ
่
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้กำหนดงบประมำณประจำปี เพื่อให้
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ สอดคล้องกับยอดขำย
การกาหนดราคาและส่วนลดการค้า เนื่องจำกเครื่องดื่มพร้อมดื่มเป็ นสินค้ำทีม่ คี วำมผันผวนตำมฤดูกำล บริษทั ฯ จึงต้องมีกำร
ปรับเปลี่ยนและทบทวนนโยบำยกำรให้ส่วนลดกำรค้ำให้สอดคล้องกับปริมำณควำมต้องกำรของตลำดอย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
ในขณะที่ กำรกำหนดรำคำขำยไม่อำจเปลีย่ นแปลงได้มำกนัก เนื่องจำกสภำวะกำรณ์แข่งขันของอุตสำหกรรมเครื่องดื่มค่อนข้ำง
รุนแรง
3.4. การจัดหาผลิ ตภัณฑ์
การจัดหาวัตถุดิบ
ผลิตภัณฑ์ของอิชติ นั มำจำกโรงงำนของอิชติ นั และกำรว่ำจ้ำงผูผ้ ลิตจำกภำยนอก ซึ่งอิชติ นั จะว่ำจ้ำงผูผ้ ลิตภำยนอกเฉพำะในกรณีท่ี
กำลังกำรผลิตของโรงงำนไม่เพียงพอต่อปริมำณกำรขำยทีค่ ำดกำรณ์ไว้ สำหรับช่วงระยะเวลำ 3 ปี ทผ่ี ่ำนมำ (2554 จนถึงงวด 6
เดือนแรกของ- 2556) สัดส่วนกำรว่ำจ้ำงผลิตภำยนอกลดลงอย่ำงต่อเนื่องในปี 2554 ปี 2555 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 ที่
100%, 46% และ 3325% ตำมลำดับ และมีแนวโน้มทีจ่ ะลดลงในอนำคตเนื่องด้วยบริษทั ฯ มีโครงกำรขยำยกำลังกำรผลิตเฟส 2 ซึ่งมี
กำหนดเสร็จภำยในเดือนเมษำยน 2557 จะเพิม่ กำลังกำรผลิตของโรงงำนอีก 2 สำยขวด (รำยละเอียดปรำกฏตำมส่วนที่ 2-6)
ในส่วนของกำรสรรหำวัตถุดบิ หลักทีส่ ำคัญ ซึ่งได้แก่ ใบชำ น้ ำตำลฟรุกโตส น้ ำตำลทรำย น้ ำ และวัตถุปรุงแต่งกลิน่ เพื่อป้อนเข้ำสู่
โรงงำน ซึ่งบริษทั ฯ มีมำตรกำรควบคุมคุณภำพทุกขัน้ ตอนก่อนนำเข้ำกระบวนกำรผลิต ตัง้ แต่กำรเพำะปลูก กำรคัดเลือกวัตถุดบิ และ
กำรจัดเก็บวัตถุดบิ เพื่อให้วตั ถุุดบิ ทีน่ ำไปใช้ในกระบวนกำรผลิตมีคณ
ุ ภำพตำมมำตรฐำนระดับสูง นอกจำกนี้ สำหรับกำรว่ำจ้ำงผลิต
สินค้ำนัน้ บริษทั ฯ จะจัดส่ง Premix ไปให้ผรู้ บั จ้ำงผลิตเพื่อปกป้องสูตรกำรผลิต บริษทั ฯ และมีมำตรกำรตรวจสอบและควบคุม
คุณภำพของวัตถุดบิ ทีผ่ ผู้ ลิตภำยนอกใช้ โดยกำรระบุรำยชื่อ Supplier ทีม่ คี ุณสมบัติตำมเกณฑ์ค่คู ำ้ ของอิชติ นั เอง (Approved
Vendor List) และชนิดของวัตถุดบิ อย่ำงชัดเจน อีกทัง้ ยังมีกำรส่งพนักงำนของอิชติ นั เข้ำไปตรวจสอบรำยเดือนเพือ่ สอบทำนกำร
ควบคุมคุณภำพกำรผลิตของผูผ้ ลิตภำยนอก
ใบชาออร์แกนิค บริษทั ฯ ได้วำงแผนกำรผลิตและกำหนดปริมำณกำรเพำะปลูกใบชำในแต่ละปี โดยได้ทำสัญญำโดยเฉลีย่ ระยะยำว
อำยุ 1 ปี (Contract Farming) กับผูจ้ ดั จำหน่ ำยใบชำซึ่งเป็ นผูร้ วบรวมใบชำจำกชำวไร่ ชำวไร่ท่ที ำหน้ำทีป่ ลูกและหมักชำเพือ่ ลดควำม
เสีย่ งจำกกำรมีวตั ถุดบิ ไม่เพียงพอ
นอกจำกนี้ยงั ได้ควบคุมคุณภำพของใบชำโดยมีทมี วิจยั พัฒนำร่วมทำหน้ำทีก่ ำกับขัน้ ตอนกำร
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เพำะปลูกทีป่ ลอดยำฆ่ำแมลงและสำรเคมี หมักใบชำ เก็บยอดใบชำ อบใบชำ เก็บรักษำก่อนส่ง รวมถึงกำรติดตำมและตรวจสอบถึง
กลิน่ รสชำติ น้ ำหนัก สีสนั เพื่อควบคุมคุณภำพของใบชำให้ได้ตำมมำตรฐำนคุณภำพระดับสูงก่อนนำเข้ำกระบวนกำรผลิต ใบชำ
พร้อมรอผลิตจะถูกเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมเิ พื่อรักษำคุณภำพของใบชำให้คงที่ ทัง้ นี้ ใบชำเป็นวัตถุดบิ ทีป่ ลูกง่ำยในบริเวณทำง
ตอนเหนือของประเทศไทยซึ่งมีอำกำศอบอุ่น-เย็น และยังไม่เคยประสบปญั หำกำรขำดแคลน โดยแหล่งผลิตชำรำยหลักของโลกมำ
จำกประเทศจีนและอินเดีย ในขณะที่ประเทศไทยมีสดั ส่วนส่งออกใบชำ15.0% และ 85.0% ใช้บริโภคในประเทศ (ทีม่ ำ: สำนักงำน
พำณิชย์จงั หวัดเชียงรำย) สำหรับกำรจัดซื้อใบชำนัน้ บริษทั ฯ ได้ทำสัญญำกับคู่คำ้ จำนวน 2-3 รำยเสมอ โดยใบชำทีผ่ ลิต/จัดหำโดยคู่
ค้ำแต่ละรำยเป็ นวัตถุดบิ ทีส่ ำมำรถใช้ทดแทนกันได้
หำกคู่คำ้ รำยใดไม่สำมำรถจัดส่งใบชำให้ได้ก็สำมำรถซื้อจำกคู่คำ้ รำยอื่นได้
เนื่องจำกในกำรผลิตเครื่องดื่มชำแต่ละประเภท อำทิ เครื่องดื่มชำเขียวหรือชำดำ ซึง่ ตัง้ ต้นจำกใบชำประเภทเดียวกัน แต่ขน้ึ อยู่กบั
กำรนำใบชำมำผ่ำนกระบวนกำรผลิต หมัก บ่ม และ เติม Flavor ทีแ่ ตกต่ำงกันออกไป
น้ าตาลฟรุกโตส และน้ าตาลทราย เป็ นวัตถุดบิ ทีจ่ ดั หำได้ง่ำยในประเทศไทย และไม่มคี วำมแตกต่ำงอย่ำงเป็ นสำระสำคัญด้ำนคุณภำพ
ในกลุ่มผูผ้ ลิต ทัง้ นี้ รำคำน้ ำตำลมีควำมผันผวนบ้ำงขึน้ กับปริมำณผลผลิตในแต่ละปีและสอดคล้องกับรำคำตลำดโลก อย่ำงไรก็ตำม
กำรควบคุมรำคำน้ำตำลโดยภำครัฐส่งผลให้มคี วำมผันผวนของรำคำน้ ำตำลไม่มำกนัก
น้ า จัดหำโดยสวนอุตสำหกรรมโรจนะ ซึ่งผลิตตำมคำแนะนำขององค์กำรอนำมัยโลกปี 2536 และนำมำผ่ำนกระบวนกำร Reverse
Osmosis เพื่อนำมำใช้ในกำรผลิต
วัตถุปรุงแต่งกลิน่ เป็ นองค์ประกอบส่วนน้อยของวัตถุดิบทัง้ หมดแต่กเ็ ป็ น หนึ่งในวัตถุดบิ ทีส่ ำคัญ เนื่องจำกวัตถุปรุงแต่งกลิน่ ช่วยให้น้ ำ
ชำมีกลิน่ หอมติดจมูก สร้ำงควำมประทับครัง้ แรกเมื่อได้บริโภคโดยบริษทั ฯ ซื้อจำกผูข้ ำยทีน่ ำเข้ำวัตถุปรุงแต่งกลิน่ จำกหลำยแหล่ง
บรรจุภณ
ั ฑ์ ได้แก่ ขวด PET กล่องยูเอชที ฝำ กล่อง และฉลำก บริษทั ฯ มีกระบวนกำรคัดเลือกผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์อย่ำงระมัดระวังโดย
พิจำรณำถึงควำมน่ ำเชือ่ ถือของระบบกำรทำงำนของผูผ้ ลิตเป็ นสำคัญ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์จะสำมำรถส่งมอบสินค้ำได้
ตรงตำมคุณภำพและเวลำทีก่ ำหนดไว้ และมีกำรสอบทำนและติดตำมคุณสมบัตขิ องผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์อย่ำงสม่ำเสมอ
ก๊าซธรรมชาติ บริษทั ฯ ได้ทำสัญญำซือ้ ขำยก๊ำซธรรมชำติกบั บริษทั ในประเทศไทยแห่งหนึ่ง โดยสัญญำมีผลบังคับใช้ถึงวันที่
31 สิงหำคม 2561 และสำมำรถต่ออำยุได้โดยแจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่ำ 90 วัน ก่อนวันสิน้ สุดสัญญำ
นอกจำกนี้ เพือ่ ลดควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงผูผ้ ลิตและเพื่อให้ได้ซ่งึ รำคำทีส่ มเหตุผล บริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะเลือกซื้อวัตถุดบิ จำกคูค่ ำ้
ผูผ้ ลิตรำยใหญ่อย่ำงน้อย 2 หลำยรำย
ขัน้ ตอนการผลิ ต
กระบวนกำรผลิตหลักๆ ทีส่ ำคัญ ได้แก่ กำรสกัดชำ กำรปรุงรสชำติ กำรบรรจุขวด และกำรควบคุมคุณภำพ โดยทุกขัน้ ตอนของ
กระบวนกำรผลิตจะปลอดสำรเคมีและมีระบบควบคุมทีท่ นั สมัย
ใบชำออร์แกนิคจะถูกลำเลียงเข้ำหม้อสกัดทีค่ วบคุมอุณหภูม ิ แล้วทำให้เย็นและทิง้ ไว้ให้ตกตะกอนโดยน้ ำชำจะถูกลำเลียงผ่ำนกำร
กรองอย่ำงละเอียดต่อไปยังหม้อปรุงรสชำติทท่ี ำหน้ำทีผ่ สมส่วนผสมต่ำงๆ และน้ ำชำที่ปรุงรสแล้วจะถูกลำเลียงเพื่อบรรจุขวดต่อไป
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ตดิ ตัง้ ระบบกระบวนกำรผลิตเครื่องดื่มประเภทปลอดเชือ้ ชนิดบรรจุเย็น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีกำรผลิตเครื่องดื่มล่ำสุด
จำกประเทศญี่ป่นุ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ที รงคุณค่ำ ใหม่และสดเสมอ และปลอดภัยสูงสุดสำหรับผูบ้ ริโภค โดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่
ผสมส่วนผสมต่ำงๆ แล้วจะผ่ำนกำรฆ่ำเชือ้ จุลนิ ทรียด์ ว้ ยควำมร้อนสูงที่อุณหภูมิ 137 องศำเซลเซียส ในระยะเวลำอันสัน้ ที่ 4 วินำที
หลังจำกนัน้ ทำให้เย็นทีอ่ ุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียสอย่ำงรวดเร็ว แล้วนำผลิตภัณฑ์มำบรรจุลงขวดพลำสติก (PET) และปิดผนึกด้วย
ฝำพลำสติกทีผ่ ำ่ นกำรฆ่ำเชือ้ จุลนิ ทรียแ์ ล้ว รวมถึงกำรบรรจุภำชนะกล่องกระดำษทีป่ ลอดเชื้อเช่นเดียวกันด้วย
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ทัง้ นี้ ทุกกระบวนกำรผลิตดังกล่ำวจะมีระบบควบคุมและบันทึกข้อมูลในแต่ละขัน้ ตอนกำรผลิตตลอดเวลำโดยอัตโนมัติ เมื่อมีสงิ่
ผิดปกติเกิดขึน้ ในระหว่ำงกำรผลิต ระบบกำรผลิตจะหยุดกำรผลิตทันทีโดยอัตโนมัติ พร้อมทัง้ รำยงำนควำมผิดปกติทเ่ี กิดขึน้ เพือ่ ให้ผู้
ปฏิบตั หิ น้ำทีค่ วบคุมกำรผลิต ณ ขณะนัน้ สำมำรถแก้ไขปญั หำได้ทนั ท่วงที และลดผลเสียหำยต่อสำยกำรผลิตน้อยที่สดุ
การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
บริษทั ฯ ควบคุมคุณภำพของสินค้ำทุกขัน้ ตอนตัง้ แต่กำรคัดเลือกผูข้ ำยวัตถุดบิ และบรรจุภณ
ั ฑ์ กำรตรวจสอบระบบกำรทำงำนของ
ผูข้ ำย กำรประเมินผูข้ ำย และกำรตรวจสอบสินค้ำก่อนกำรรับเข้ำกระบวนกำรผลิต ในส่วนของกระบวนกำรผลิตมีกำรตรวจสอบ
คุณภำพด้วยโดยใช้ Quality plan ซึ่งเป็นเครื่องมืออ้ำงอิงมำตรฐำนกำรสุ่มตัวอย่ำงตำม MIL-STD_105E และมีกำรตรวจคุณภำพ
สินค้ำสำเร็จรูป ทำงด้ำนกำยภำพ เคมี ชีวภำพ ประสำทสัมผัสตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ ก่อนกำรปล่อยสินค้ำออกจำกโรงงำน
นอกจำกนี้
บริษทั ฯ
ยังมุ่งเน้นกำรรักษำคุณภำพและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องโดยจัดทำระบบกำรจัดกำรเชิงบูรณำกำรคุณภำพสุขลักษณะ-ควำมปลอดภัยอำหำร ได้แก่ กำรจัดทำระบบ GMP, HACCP, ISO9001:2008, ISO22000:2005, HALAL และ
มำตรฐำนสำกลอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เป็ นต้น
ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
-ไม่ม-ี
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