บริษัท เซ็ปเป จํากัด (มหาชน)

3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ และเครื่อ งดื่มที่มุงเนนนวัตกรรม เพื่อตอบโจทยเรื่อ ง
สุ ข ภาพและความงามให แ ก ผู บ ริ โ ภค โดยแบ ง เป น 4 กลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ห ลั ก ภายใต 13 ตราสิ น ค า หลั ก โครงสร า ง
ผลิตภัณฑของบริษัทสามารถจําแนก ไดดังนี้
1. กลุมผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม (Functional
ประกอบดวย 2 กลุมผลิตภัณฑยอย และตราสินคา ตอไปนี้

Beverage

Category)

1.1 กลุมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามแบบน้ํา (Functional Drink)
ก. “เซ็ปเป บิวติ ดริ้งค” เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม ที่ “แคดื่ม...ก็สวย”
1.2 กลุมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามแบบเขมขน (Functional Healthy Shot)
ก. “เซ็ปเป บิวติ ชอท” เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามแบบเขมขน เห็นผลลัพธที่
ชัดเจนในเวลาอันรวดเร็ว
ข. “เซนต แอนนา” เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามแบบเขมขน ในคอนเซ็ปต “สวย
งายๆ ...สบายกระเปา”
2. กลุมผลิตภัณฑประเภทน้ําผลไม (Fruit Juice Category) ประกอบดวย 2 กลุมผลิตภัณฑยอย และตรา
สินคา ตอไปนี้
2.1 กลุมน้ําผักผลไมเขมขน 100% (Premium Healthy Fruit Juice)
ก. “เซ็ปเป ฟอร วัน เดย” น้ําผักผลไมเขมขน 100% สําหรับ 1 วัน เหมาะกับคนที่รัก
สุขภาพแตไมมีโอกาสหรือเวลาไดกินผัก
2.2 กลุมน้ําผลไมที่ผสมชิ้นเนื้อ (Fruit Juice with Inclusion)
ก. “โมกุ โมกุ” น้ําผลไมผสมวุนมะพราวรายแรกของตลาด มีจุดขายที่ชิ้นวุนขนาดใหญ
เพื่อใหสนุกกับการเคี้ยววุนมะพราว พรอมกับรสชาติอรอยและสดชื่นของน้ําผลไม
ข. “ชิววี่” น้ําผลไมแตงกลิ่นผสมวุนมะพราว มีจําหนายเฉพาะในตางประเทศเทานั้น
ค. “โคโค แครช” น้ําผลไมแตงกลิ่นผสมวุนมะพราว มีจําหนายเฉพาะในตางประเทศ
เทานั้น
ง. “เซ็ปเป อโล เวรา ดริ้งค” น้ําผลไมแตงกลิ่นผสมชิ้นวานหางจระเขคัดพิเศษชั้นดี ชิ้น
โต มีความอรอยและสดชื่น พรอมกับคุณประโยชนของพืชสมุนไพรวานหางจระเข ที่
ไดรับการยอมรับและจําหนายในหลายทวีปทั่วโลก
3. กลุมผลิตภัณฑประเภทผงพรอมชง เพื่อสุขภาพ และ ความงาม (Functional Powder Category)
ประกอบดวย 2 กลุมผลิตภัณฑยอย และตราสินคา ตอไปนี้
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3.1 กลุมกาแฟผงพรอมชง เพื่อสุขภาพและความงาม (Functional Coffee)
ก. “เพรียว คอฟฟ” กาแฟควบคุมน้ําหนัก เพื่อสุขภาพและความงาม มีจุดขายในเรื่อง
ความหอม ผอม อรอย ที่ปราศจากน้ําตาล และโคเลสเตอรอล
ข. “สริมฟต คอฟฟ” กาแฟควบคุมน้ําหนัก เพื่อสุขภาพและความงาม อีกหนึ่งทางเลือก
ของรสชาติ ที่มาพรอมความหอม ในราคา 5 บาท
ค. “สวิสส การเดน คอฟฟ” กาแฟควบคุมน้ําหนัก เพื่อสุขภาพและความงาม มีจําหนาย
เฉพาะในตางประเทศเทานั้น
3.2 กลุมเครื่องดื่มผงพรอมชง เพื่อสุขภาพ และ ความงาม (Functional Powder)
ก. “เพรียว คลอโรฟลล” คลอโรฟลลผงที่นําวัตถุดิบเขามาจากประเทศญี่ปุน มีคุณสมบัติ
ในการชวยดีท็อกซขับลางสารพิษ เพื่อชวยใหสวยสดใสจากภายในสูภายนอก
4. กลุมผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่มปรุงสําเร็จพรอมดื่ม เพื่อสุขภาพ และ ความงาม (RTD Category) ซึ่ง
ประกอบดวย 1 กลุมผลิตภัณฑยอย และ ตราสินคา ตอไปนี้
4.1 กลุมกาแฟกระปอง ปรุงสําเร็จพรอมดื่ม เพื่อสุขภาพ และ ความงาม (RTD Functional Coffee)
ก. “เพรียว คอฟฟ แบบ กระปอง” กาแฟกระปองพรอมดื่ม ควบคุมน้ําหนัก เพื่อสุขภาพ
และความงาม ที่อรอย หวานกลมกลอมแบบไมมีน้ําตาล ไมมีโคเลสเตอรอล
โดยมีรายละเอียดและจุดเดนของผลิตภัณฑในแตละตราสินคาที่จําหนาย ดังนี้
1) เซ็ปเป บิวติ ดริ้งค (Sappe Beauti Drink) เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม (Functional / Beauty
Drink) เปนประเภทเครื่องดื่มบํารุงสุขภาพ (Nutraceuticals) ในกลุมเกี่ยวของกับความสวยงาม ที่มียอดขายเปนอันดับ 1
ตลอด 3 ปซอน1 มาพรอมแนวคิด ผลิตภัณฑที่วา “แคดื่ม...ก็สวย” เหมาะกับผูที่ไมคอยมีเวลาดูแลตัวเอง มีเวลาพักผอน
จํา กัด ไม ค อ ยมี เวลาออกกํ า ลั ง กาย อยากดู ดีไ ปพร อ มกั บ สุข ภาพดี มี 7 สู ต ร ให เ ลื อ กดื่ ม โดยแต ล ะสู ต รนํ า เสนอ
คุณประโยชนทางดานสุขภาพและความงามที่แ ตกตางกัน ประกอบดวย สูตรคอลลาเจน, ไฟเบอร, คลอโรฟลล,
โคเอ็นไซม คิวเท็น, เบอรรี่ไบรท, แอล-กลูตาไธโอน และ เบตา กลูแคน มีจําหนายในรูปแบบขวดพลาสติก PET
รูปทรงประมิด ลายดอกไมที่เปนเอกลักษณ สื่อใหเห็นถึงความงามของผูหญิง ขนาดบรรจุ 360 มิลลิลิตร จําหนายใน
ประเทศ ครบทั้ง 7 สูตร ราคาขาย2ขวดละ 20 บาท สําหรับตลาดตางประเทศจําหนาย 5 สูตร คือ สูตรคอลลาเจน, ไฟ
เบอร, คลอโรฟลล, เบอรรี่ไบรท และ แอล-กลูตาไธโอน ขนาดบรรจุ 360 มิลลิลิตร ราคาขายในตางประเทศขึ้นอยูกับ
การกําหนดราคาของรานคาหรือผูจําหนายในแตละประเทศ
- บิวติ ดริ้งค คอลลาเจน3ชวยในการสรางเสนใยของผิว ชวยใหผิวมีความยืดหยุน เนียนนุมชุมชื่น ผสาน
คุณสมบัติของมารีน คอลลาเจน เปปไตด จากปลาทะเลน้ําลึก มีสวนประกอบสําคัญ ไดแก คอลลาเจน

1

2
3

ขอมูลจาก ACNielsen สําหรับยอดขายในเชิงมูลคาป 2553 - 2555
ราคาขายที่แสดงในสวนนี้ หมายถึง ราคาขายปลีกทีร่ านคาจําหนายใหแกผูบริโภค
“คอลลาเจน” เปนโปรตีนที่มีความสําคัญตอการสรางความเรียบเนียนและตึงกระชับใหผิว เมื่อใดที่อนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น จะมี
การสลายตัวของคอลลาเจนในชั้นผิวหนัง จนกอใหเกิดความหยอนคลอย ไมเรียบเนียบกระชับของผิวหนังบริเวณนั้น ซึ่ง
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1,000 มิลลิกรัม นําเขาจากประเทศญี่ปุน น้ําองุนขาวจากน้ําองุนขาวเขมขน และน้ํามะนาวจากน้ํามะนาว
เขมขน
- บิวติ ดริ้งค ไฟเบอร ชวยกระตุนการขับถาย เพิ่มกากใยในระบบทางเดินอาหาร ผสมแอล-คารนิทีน4 เพื่อ
ชวยเรงการเผาผลาญ ในการบริโภค 1 ขวดมีปริมาณเทียบเทากับการรับประทานสมโอขนาดใหญ 2 ผล
หรือสมเขียวหวาน 8 ผล มีสวนประกอบสําคัญ ไดแก ใยอาหาร 8,000 มิลลิกรัม และแอล-คารนิทีน 100
มิลลิกรัม, น้ําองุนขาวจากน้ําองุนขาวเขมขน และน้ํามะนาวจากน้ํามะนาวเขมขน
- บิวติ ดริ้งค คลอโรฟลล5 ชวยขจัดลางสารพิษในรางกาย และขับออกมาทางระบบขับถาย ทําใหรูสึกสดชื่น
สวยจากภายในสูภายนอก นอกจากนี้ยังชวยลดกลิ่นตัวและกลิ่นปาก มีสวนประกอบสําคัญ ไดแก สาร
สกัดอัลฟาฟา (ใหคลอโรฟลล 3,600 ไมโครกรัม) 360 มิลลิกรัม แอล-กลูตาไธโอน และซิงคซิเตรต
- บิวติ ดริ้งค โคเอ็นไซม คิวเท็น6 ชวยในการตอตานอนุมูลอิสระ ปกปองและชะลอความเสื่อมของเซลล
ตางๆในรางกาย ชวยชะลอริ้วรอย อันเกิดจากมลภาวะแวดลอม หรือน้ํา หรืออาหารที่เกิดจากการบริโภค
สวนประกอบสําคัญ ไดแก โคเอ็นไซม คิวเท็น 29 มิลลิกรัม ซึ่งเปนปริมาณสูงสุดที่รางกายควรไดรับทาง
ใน 1 วัน ตามที่องคการอาหารและยา (อย.) แนะนํา, วิตามินอี และน้ําองุนแดงจากน้ําองุนแดงเขมขน
- บิวติ ดริ้งค เบอรรี่ไบรท ชวยถนอมสายตา และปกปองดวงตาจากรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) เหมาะ
สําหรับผูที่ตองใชสายตา ชวยเสริมสรางสุขภาพ ดื่มงายและไดประโยชน สวนประกอบสําคัญ ไดแก ลูทีน
ที่เปนสวนประกอบหลักของเรตินา หรือ จอรับภาพนัยนตา และ สารสกัดจากโกจิเบอรรี่ ที่เปนแหลงของ
วิตามินเอ พรอม สารตานอนุมูลอิสระชั้นยอด น้ํามิกซเบอรรี่เขมขน

4

5

6

ปจจัยที่ทําใหอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น คือ มลพิษทั้งหลาย เชน แสงแดด สารปนเปอนในอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล บุหรี่ และ
จากการเผาผลาญอาหารประเภทแปงและน้ําตาลในรางกาย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของฮอรโมน และอายุที่มากขึ้น โดยเมื่อ
อายุ 20 ปขึ้นไป รางกายก็จะผลิตคอลลาเจนลดลงเรื่อยๆ
“แอล-คารนิทีน” (L-carnitine) เปนกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่จําเปนตอรางกาย สามารถรับได 2 ทาง ทั้งจากรางกายที่สามารถ
สรางเองได และจากการรับประทานอาหาร โดยแอล-คารนิทีนจะทําหนาที่เผาผลาญไขมันใหกลายเปนพลังงานแกรางกาย
หากรางกายไดรับแอล-คารนิทีนไมเพียงพอ การเผาผลาญพลังงานก็จะลดลง ทําใหไขมันถูกสะสมในรางกายมากขึ้น ซึ่งเปน
สาเหตุสําคัญของโรคตางๆ เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคอวน ทั้งนี้ ในชีวิตประจําวันสามารถรับประทาน
อาหารเพื่อเพิ่มแอล-คารนิทีนใหแกรางกายได โดยรับประทานอาหารในกลุมเนื้อสัตว ทั้งเนื้อแดงจากหมูหรือวัว และเนื้อขาว
จากปลาหรือไก รวมทั้งผลิตภัณฑจากนม เชน นมสด ชีส โดยควรรับประทานควบคูกันไปกับการรับประทานอาหารที่มี
ไฟเบอร ก็จะชวยเสริมสรางประสิทธิภาพในการเรงกระบวนการเผาผลาญไขมัน เสริมสรางกลามเนื้อ และกระตุนระบบ
ขับถาย
“คลอโรฟลล” เปนสารสกัดจากพืชผักสีเขียว เชน บร็อคโคลี่ ผักโขม ชวยเพิ่มความสดชื่น ชวยใหผิวพรรณและใบหนาดู
กระจางใส ชวยกําจัดสารพิษตางๆ ออกจากลําไส (Detox) ทําใหรางกายมีภูมิตานทานที่ดีขึ้น ชวยปองกันมะเร็งลําไส โดยการ
ปรับสมดุลใหระบบยอยอาหาร ทําใหลําไสใหญทํางานนอยลง รวมทั้งยังชวยลดอาการเมาคาง
“โคเอนไซม คิวเท็น” เปนสารที่มีคุณสมบัติคลายวิตามิน มีอยูตามธรรมชาติ และรางกายสามารถผลิตเองได แตจะสรางใน
ปริมาณที่นอยลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น หรือมีปจจัยแวดลอมอื่นๆ มากระทบ เชน พักผอน ไมเพียงพอ หรือความเครียด ดังนั้น
รางกายจึงควรรับโคเอนไซม คิวเท็น จากภายนอกผานการทานอาหารประจําวัน
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- บิวติ ดริ้งค แอล-กลูตาไธโอน7 ชวยใหมีผิวขาวกระจางใส โดยเปนผลิตภัณฑเสริมอาหารผสมสารสกัดจาก
เปลือกสน ที่ชวยในการควบคุมการสรางเม็ดสี และวิตามินอี ชวยในกระบวนการตอตานอนุมูลอิสระ
วิ ต ามิ น ซี ช ว ยให ห ลอดเลื อ ดแข็ ง แรง สร า งเนื้ อ เยื่ อ คอลลาเจน และเนื้ อ เยื่ อ ของเอ็ น กระดู ก อ อ น
สวนประกอบสําคัญ ไดแก แอล-กลูตาไธโอน 100 มิลลิกรัม วิตามินอี วิตามินซี น้ําองุนขาวจากน้ําองุนขาว
เขมขน
- บิวติ ดริ้งค เบตา กลูแคน8 ชวยในการเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับรางกายอยางมีประสิทธิภาพ ดวยสวนผสม
ของเบตา กลูแคน สายพันธ 1/3, 1/6 จากธรรมชาติ ที่สกัดจากยีสต และ วิตามินซี ที่ชวยในขบวนการตาน
อนุมูลอิสระ พรอมเสริมการทํางานของ เบตา กลูแคน น้ําสมเขมขนจากสมวาเลนเซีย

2) เซ็ปเป บิวติ ชอท (Sappe Beauti Shot) เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามแบบเขมขน ที่เห็นผลลัพธ
ชัดเจนในเวลาอันรวดเร็ว บิวติ ชอท เปนเครื่องดื่มแบบเขมขนที่ตอยอดมาจาก บิวติ ดริ้งค ที่เปนเครื่องดื่มแคชชวล
ดริ้งค อันดับ 1 ในตลาด มี 5 สูตร ไดแก สูตรคอลลาเจน 5,000 มิลลิกรัม, เบตา กลูแคน 200 มิลลิกรัม, คลอโรฟลล
53,000 มิลลิกรัม, โคเอ็นไซม คิวเท็น 29 มิลลิกรัม และสูตรพรุน บรรจุในขวดแกว 50 มิลลิลิตร จําหนายในประเทศ 3
สูตร ไดแก สูตรคอลลาเจน, คลอโรฟลล และเบตา กลูแคน บรรจุในขวดแกว 50 มิลลิลิตร ราคาขายในประเทศขวดละ
45 บาท และจําหนายในตางประเทศ 3 สูตร ไดแก สูตรคอลลาเจน, โคเอ็นไซม คิวเท็น และพรุน บรรจุในขวดแกว 50
มิลลิลิตร ราคาขายในตางประเทศขึ้นอยูกับการกําหนดราคาของรานคาหรือผูจําหนายในแตละประเทศ
- บิวติ ชอท คอลลาเจน มีคอลลาเจน 5,000 มิลลิกรัม และวิตามินซี 60 มิลลิกรัม คอลลาเจนจากปลาทะเลน้ํา
ลึกจากประเทศญี่ปุน ชวยใหผิวเรียบเนียน ยืดหยุน ดูสุขภาพดี ดูออนเยาววิตามินซี ชวยเสริมการทํางาน
ของคอลลาเจนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- บิวติ ชอท เบตา กลูแคน มีเบตา กลูแคน 200 มิลลิกรัม และวิตามินซี 60 มิลลิกรัม โดยเบตา-กลูแคน ชนิด
1/3,1/6 เปนสารสกัดจากธรรมชาติที่ไดจากยีสต ที่มีผลวิจัยชี้วาสามารถเสริมสรางภูมิคุมกันโรคไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และวิตามินซี ชวยเสริมการทํางานของเบตา กลูแคน ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสินคานี้
ไดรับตราสัญลักษณ Wellmune ที่ใชกับ 100 สินคาใน 50 ประเทศทั่วโลก
7

8

“แอล กลูตาไธโอน” (L-Glutathione) เปนกรดอะมิโนที่สําคัญในการตอตานอนุมูลอิสระ และยับยั้งการสรางเม็ดสีเมลานิน ซึ่ง
เปนสาเหตุของการเกิดกระ, ฝา และจุดดางดํา ชวยลดความเสื่อมของเซลลตางๆในรางกาย ชวยสรางเอนไซมชนิดตางๆใน
รางกาย โดยเฉพาะที่ตับ เพื่อชวยในการกําจัดสารพิษออกจากรางกาย และชวยปองกันตับจากการถูกทําลายโดยแอลกอฮอล
บุหรี่ และยา เพิ่มความสามารถในการกําจัดสิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคของเม็ดเลือดขาว และการทํางานของเซลลที่เกี่ยวของ
กับระบบภูมิตานทานของรางกาย ทําใหรางกายมีภูมิคุมกันเพิ่มมากขึ้น
“เบตา กลูแคน” (Beta Glucan) เปนสารประกอบประเภทน้ําตาลหลายโมเลกุลชนิดหนึ่ง มีคุณสมบัติเปนใยอาหาร ชวยใน
ระบบการยอยอาหาร และระบบขับถาย
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- บิวติ ชอท คลอโรฟลล มีคลอโรฟลด 53,000 มิลลิกรัม และใยอาหาร 6,000 มิลลิกรัม สารสกัดจากตนสน
30 มิลลิกรัม สารสกัดจากเมล็ดองุน 30 มิลลิกรัม เเอลกลูตาไธโอน 25 มิลลิกรัม ขับลางสารพิษ ขจัดของ
เสียในรางกาย ตอตานอนุมูลอิสระ รวมทั้งชวยกระตุนระบบขับถาย ชะลอความแก ผิวพรรณขาว กระจาง
สดใสใหระบบของรางกายทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
- บิวติ ชอท โคเอ็นไซน คิว เท็น มีโคเอ็นไซน คิว เท็น 29 มิลลิกรัม สารสกัดจากเมล็ดองุน 55 มิลลิกรัม
และไลโคปน 55 มิลลิกรัม เปนสารตานอนุมูลอิสระ ชวยปกปองและชะลอความเสื่อมของเซลลตางๆใน
รางกาย ชวยชะลอริ้วรอยตางๆ ใหผิวพรรณมีสุขภาพดี
- บิวติ ชอท พรุน มีพรุนสกัดเขมขน ไฟเบอร 2,000 มิลลิกรัม และ วิตามินรวม ที่จําเปนตอรางกาย ชวยใน
เรื่องการขับถาย

3) เซนต แอนนา (ST. ANNA) เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและผิวพรรณ ประเภทเครื่องดื่มบํารุงสุขภาพ
(Nutraceuticals) ในกลุมเกี่ยวของกับความสวยงาม เนนสวนผสมเขมขน สามารถเห็นผลไดจากการดื่มในเวลา
อันรวดเร็ว ดวยจุดขาย “สวยงายๆ...สบายกระเปา” มี 2 สูตร ไดแก สูตรคอลลาเจน และสูตรแอล-กลูตาไธโอน บรรจุ
ในขวดพลาสติกขนาด 180 มิลลิลิตร ราคาขายในประเทศขวดละ 19 บาท
- เซนต แอนนา คอลลาเจน มีคอลลาเจน 2,000 มิลลิกรัม เปนคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ําลึกนําเขาจาก
ประเทศญี่ปุน คอลลาเจนเปนสารที่สําคัญตอผิว โดยเสนใยคอลลาเจนทําหนาที่ค้ําจุน และใหความยืดหยุน
แกผิว นอกจากนี้ยังชวยใหผิวเนียนนุม ชุมชื้น รูขุมขนกระชับ เรียบเนียนอีกดวย
- เซนต แอนนา แอล-กลูตาไธโอน มีสวนผสมของกลูตาไธโอน 100 มิลลิกรัม สารสกัดจากเปลือกสนและ
วิตามินอี ชวยปองกันภัยจากแดด ควบคุมการสรางเม็ดสีผิว ทําใหผิวขาวขึ้น กระจางใสขึ้นอยางเปน
ธรรมชาติ เหมาะสําหรับทุกคนที่อยากมีผิวขาว
- เซนต แอนนา คลอโรฟลล พลัส มีสวนผสมของ คลอโรฟลล 33,000 ไมโครกรัม และไฟเบอร 6,000
มิลลิกรัม รวมถึง สารสกัดจากเปลือกสน สารสกัดจากเมล็ดองุน และ แอล-กลูตาไธโอน ชวยในการดี
ทอกซขับลางสารพิษ ชวยเรื่องระบบขับถาย และ ผิวพรรณ เพื่อชวยใหมีสุขภาพและ ความงามที่ดีจาก
ภายในสูภายนอก
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4) เซ็ปเป ฟอร วัน เดย เครื่องดื่มน้ําผักผลไมรวม 100% ที่ใหคุณคาจากผักเพียงพอตอรางกายสําหรับ 1 วัน
โดย 1 ขวด เทากับปริมาณผักที่รางกายตองการใน 1 วัน มีรสชาติเขมขน เหมาะสําหรับผูรักสุขภาพและรับประทานผัก
นอย มี 4 สูตร จําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดแก ผักเขียว (สูตรคลอโรฟลล) ผักสม (สูตรใยอาหาร) ผักมวง
(สูตรแคลเซียมและวิตามินดี) และผักแดง (สูตรวิตามินรวม) บรรจุในขวดพลาสติกขนาด 300 มิลลิลิตร ราคาขายใน
ประเทศขวดละ 25 บาท และราคาขายในตางประเทศขึ้นอยูกับการกําหนดราคาของรานคาหรือผูจําหนายในแตละ
ประเทศ
- ผักเขียว (สูตรคลอโรฟลล) ผลิตจากน้ําผัก 9 ชนิด ไดแก บีทรูท, ผักโขม, หัวหอม, ขึ้นฉาย, แตงกวา, แค
รอท, มะนาว, กะหล่ําปลี, พริก และจากผลไม 9 ชนิด ไดแก สม, แอปพรีคอท, เสาวรส, กลวย, ฝรั่ง,
สัปปะรด, องุนขาว, มะมวง, แอปเปล โดยมีคลอโรฟลล 57,000 ไมโครกรัม เพียงพอสําหรับการทานผัก
และผลไม 1 วัน
- ผักสม (สูตรใยอาหาร) ผลิตจากน้ําผัก 12 ชนิด ไดแก ขึ้นฉายฝรั่ง, ผักโขม, บีทรูท, บร็อกโคลี, แครอท,
แครอทมวง, ไชเทาแดง, กะหล่ําปลีมวง, แตงกวา, หนอไมฝรั่ง, คะนา, พริกหวาน และจากน้ําผลไม 4 ชนิด
ไดแก สม, สัปปะรด, องุนขาว, แบล็คเคอรแรนต โดยมีวิตามิน ซี, เอ, บี1, บี2, บี3, บี6, บี9 และใยอาหารที่
เพียงพอสําหรับการทานผักและผลไม 1 วัน
- ผักมวง (สูตรแคลเซียมและวิตามินดี) ผลิตจากน้ําผัก 12 ชนิด ไดแก กระหล่ําปลีมวง, ขึ้นฉายฝรั่ง, บร็อค
โคลี่, สปแนช, คะนา, แครอทมวง, แครอทสม, ไชเทาแดง, เรดบีท, หนอไมฝรั่ง, พริกหวาน, แตงกวา และ
จากน้ําผลไม 3 ชนิด ไดแก องุนขาว, สับปะรด, แบล็กเคอรแรนต มีแคลเซียม เปนสวนประกอบสําคัญซึ่งมี
ส ว นช ว ยในกระบวนการสร า งกระดู ก และฟ น ที่ แ ข็ ง แรง และมี วิ ต ามิ น ดี ช ว ยดู ด ซึ ม แคลเซี ย มและ
ฟอสฟอรัส
- ผักแดง (สูตรวิตามินรวม) ผลิตจากน้ําผัก 12 ชนิด ไดแก กะหล่ําปลีมวง, ขึ้นฉายฝรั่ง, บร็อคโคลี่, สปแนช,
คะนา, แครอทมวง, แครอทสม, ไชเทาแดง, เรดบีท, หนอไมฝรั่ง, แตงกวา, พริกหวาน และจากน้ําผลไม 7
ชนิด ไดแก องุนขาว, ทับทิม, สตอเบอรรี่, แอบเปล, ราสเบอรรี่, แบลคเคอรแรนท, เชอรี่ และมีวิตามินรวม
15 ชนิด เปนสวนประกอบสําคัญ ไดแก วิตามินเอ, บี 1, บี 6, บี 12, ซี, ดี, โฟเลต, ไอโอดีนสูง, วิตามินบี 2,
วิตามินอี, ไนอะซิน, แมงกานีส, สังกะสี, แมกนีเซียม และทองแดง
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5) โมกุ โมกุ เครื่องดื่มน้ําผลไมผสมวุนมะพราว เปนน้ําผลไมผสมวุนมะพราวคัดพิเศษชั้นดี ทําใหรูสึก
สนุกสนานในขณะชิมน้ําผลไมควบคูไปกับการเคี้ยวชิ้นวุนมะพราว ทั้งยังชวยใหความสดชื่นแกรางกาย มีจําหนายใน
ประเทศ 3 รสชาติ ไดแก สม, ลิ้นจี่ และรสสตรอเบอรรี่ บรรจุในขวดพลาสติก ขนาดบรรจุ 300 มิลลิลิตร ราคาขายใน
ประเทศขวดละ 13 บาท และจําหนายในตางประเทศ 9 รสชาติ ไดแก สม, ลิ้นจี่, สตรอเบอรรี่, องุน, มะมวง, สับปะรด,
แอปเปล, มะพราว และพีช บรรจุในขวดพลาสติก ขนาดบรรจุ 320 มิลลิลิตร ขนาดบรรจุ 1,000 มิลลิลิตร 5 รสชาติ คือ
ลิ้นจี่, สตรอเบอรรี่, องุน, มะมวง และ สับปะรด และขนาดบรรจุ 180 มิลลิลิตร 4 รสชาติ คือ แอปเปล, องุน, ลิ้นจี่ และ
มะมวง ราคาขายในตางประเทศขึ้นอยูกับการกําหนดราคาของรานคาหรือผูจําหนายในแตละประเทศ

โมกุ โมกุ ขนาด 300 มิลลิลิตร 3 รสชาติ จําหนายในประเทศ

โมกุ โมกุ ขนาด 320 มิลลิลิตร 9 รสชาติ จําหนายในตางประเทศ
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โมกุ โมกุ ขนาด 1,000 มิลลิลิตร 5 รสชาติ จําหนายในตางประเทศ

โมกุ โมกุ ขนาด 180 มิลลิลิตร 4 รสชาติ จําหนายในตางประเทศ
6) โคโค แครช เครื่องดื่มน้ําผลไมแตงกลิ่นผสมวุนมะพราว จําหนายเฉพาะในตางประเทศ มี 6 รสชาติ
ไดแก ลิ้นจี่, สตรอเบอรรี่, องุน พีช สับปะรด และ มะมวง บรรจุในขวดพลาสติก ขนาดบรรจุ 320 มิลลิลิตร ราคาขาย
ขึ้นอยูกับการกําหนดราคาของรานคาหรือผูจําหนายในแตละประเทศ

7) ชิววี่ เครื่องดื่มน้ําผลไมแตงกลิ่นผสมวุนมะพราว จําหนายเฉพาะในตางประเทศ มี 4 รสชาติ ไดแก ลิ้นจี่,
สตรอเบอรรี่, องุน และ มะมวง บรรจุในขวดพลาสติก ขนาดบรรจุ 320 มิลลิลิตร ราคาขายขึ้นอยูกับการกําหนดราคา
ของรานคาหรือผูจําหนายในแตละประเทศ
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8) เซ็ปเป อโล เวรา ดริ้งค เครื่องดื่มกลิ่นผลไมผสมชิ้นวานหางจระเขคัดพิเศษชั้นดี ชวยดับกระหาย ให
ความสดชื่น ทําใหผิวชุมชื้น ทั้งชวยในเรื่องระบบขับถาย และแกอาการเมาคาง มีจําหนายในประเทศ 2 รสชาติ ไดแก
องุน และแอปเปล บรรจุในขวดพลาสติก ขนาด 365 มิลลิลิตร และจําหนายในตางประเทศ 5 รสชาติ ไดแก องุนขาว,
แอปเปล, มะนาว, พีช และ ลิ้นจี่ บรรจุในขวดพลาสติก ขนาดบรรจุ 300 มิลลิลิตร และ 1,000 มิลลิลิตร ราคาขายขึ้นอยู
กับการกําหนดราคาของรานคาหรือผูจําหนายในแตละประเทศ

เซ็ปเป อโล เวรา ดริ้งค ขนาด 365 มิลลิลิตร 2 รสชาติ จําหนายในประเทศ

เซ็ปเป อโล เวรา ดริ้งค ขนาด 300 มิลลิลิตร 5 รสชาติ จําหนายในตางประเทศ

เซ็ปเป อโล เวรา ดริ้งค ขนาด 1,000 มิลลิลิตร 5 รสชาติ จําหนายในตางประเทศ
9) เพรียว คอฟฟ (Preaw Coffee) กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผง ไมมีโคเลสเตอรอล ไมมีน้ําตาล โดยใช
แอสปารแตมเปนวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล มี 4 สูตร ไดแก สูตรผสมโครเมี่ยมอะมิโนแอซิดคีเลต สูตรผสมสาร
สกัดจากถั่วขาว สูตรผสมแอล-กลูตาไธโอน และสูตรเพรียวพลัส ผสมแอลคานิทีนและโครเมี่ยมอะมิโนแอซิดคีเลต
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- เพรียว คอฟฟ ผสมโครเมี่ยมอะมิโนแอซิดคีเลต กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผง ดื่มกอนมื้ออาหารเพื่อชวยลด
ความอยากอาหาร ทําใหทานไดนอยลง ดื่มชวงบาย หรือระหวางมื้อเพื่อลดการทานจุกจิกซึ่งเปนอีกสาเหตุ
ของความอวนใหพลังงานเพียง 50 กิโลแคลอรี/ซอง บรรจุในซองขนาด 12 กรัม ราคาขายซองละ 5 บาท
และแพ็คบรรจุ 7 ซอง ราคาขายแพ็คละ 35 บาท
- เพรียว คอฟฟ ผสมสารสกัดจากถั่วขาว กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผง ดื่มกอนมื้ออาหาร 15-20 นาที เพื่อให
ถั่วขาวชวยยับยั้งกระบวนการในการดูดซึมแปงเขาสูรางกาย (สารสกัดจากถั่วขาว ชวยยับยั้งกระบวนการ
ในการเปลี่ยนแปงเปนน้ําตาล และชวยใหรางกายสามารถดูดซึมแปงเขาสูรางกายไดนอยลง) หรือดื่มชวง
บาย หรือระหวางมื้อเพื่อลดการทานจุกจิกซึ่งเปนอีกสาเหตุของความอวน บรรจุในซองขนาด 12 กรัม
ราคาขายซองละ 7 บาท และแพ็คบรรจุ 5 ซอง ราคาขายแพ็คละ 35 บาท
- เพรียว คอฟฟ ผสมแอล-กลูตาไธโอน กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผง ดื่มไดทุกเวลา ชวยทําใหพิวพรรณขาว และ
รูปรางเพรียว โดยแอล-กลูตาไธโอน ชวยเปลี่ยนเม็ดสีของผิวหนังจากสีน้ําตาลเปนสีชมพู ทําใหมีผิวพรรณ
ขาวขึ้น บรรจุในซองขนาด 12 กรัม ราคาขายซองละ 7 บาท และแพ็คบรรจุ 5 ซอง ราคาขายแพ็คละ 35
บาท
- เพรียว คอฟฟ สูตรเพรียวพลัส ผสมแอลคานิทีนและโครเมี่ยมอะมิโนแอซิดคีเลต กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผง
ซึ่งมีสวนผสมหลักๆ คือ โครเมียมอะมิโนแอซิดคีเลตที่ชวยลดความอยากอาหาร สารสกัดเมล็ดกาแฟที่ไม
ผานการคั่ว ทําหนาที่เรงกระบวนการเผาพลาญไขมัน และแอลคานิทีนชวยทําใหรางกายดึงไขมันที่สะสม
ออกมาใช บรรจุในซองขนาด 12 กรัม ราคาขายซองละ 7 บาท และแพ็คบรรจุ 5 ซอง ราคาขายแพ็คละ 35
บาท
- เพรียว คอฟฟ สูตรโสม กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผงที่มีการนําสารสกัดจากโสมเมืองจีนมาผสม เพื่อชวยใหได
ดูแล และ บํารุงสุขภาพ ในแกวเดียว โดยโสมมีคุณสมบัติชวยในการบํารุงรางกาย,สมอง, และ เลือดลม
เพรียว คอฟฟ สูตรโสม ใสสารสกัดจากโสมสูงถึง 100 มิลลิกรัม ตอ ปริมาณบรรจุตอซองที่ 12 กรัม ราคา
ขายซองละ 7 บาท

10) สวิสส การเดน คอฟฟ กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผง ขนาดบรรจุ 12 กรัม สําหรับจําหนายเพื่อการสงออก
ราคาขายขึ้นอยูกับการกําหนดราคาของรานคาหรือผูจําหนายในแตละประเทศ
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11) เพรียว คอฟฟ กาแฟสําเร็จรูปพรอมดื่ม (Ready to Drink) สูตรโครเมี่ยมอะมิโนแอซิดคีเลต บรรจุใน
กระปองขนาด 180 มิลลิกรัม ราคาขายกระปองละ 15 บาท

12) เพรี ย ว คลอโรฟ ล ล (Preaw
Chlorophyll) ผลิ ต ภั ณ ฑ เ สริ ม อาหารคลอโรฟ ล ล ช นิ ด ผง ไม มี
โคเลสเตอรอล ไมมีน้ําตาล ชวยในการชําระลาง ขจัดสารพิษ และสิ่งสกปรกออกจากรางกาย ชวยเสริมบํารุงสุขภาพ
เพิ่มปริมาณออกซิเจนและเม็ดเลือดแดง ชวยลดกลิ่นตัวและกลิ่นปากโดยใน 1 ซอง มีคลอโรฟลล 25,000 ไมโครกรัม =
ผักกาดขาว 7 หัว ราคาขายซองละ 5 บาท (บรรจุ 4.25 กรัม) แพ็คบรรจุ 12 ซอง ราคาขายแพ็คละ 60 บาท

13) สริมฟต คอฟฟ กาแฟควบคุมน้ําหนัก เพื่อสุขภาพ และ ความงาม อีกหนึ่งทางเลือกของรสชาติที่มา
พรอมความเขมขนและหอม ในราคา 5 บาท

ใบรับรองมาตรฐาน
บริษัทมีความมุงมั่นในการสรางและพัฒนาคุณภาพใหไดมาตรฐานและพัฒนาการดําเนินงานของบริษัทใหมี
ประสิทธิภาพสูงอยางตอเนื่องตามหลักสากล ตั้งแตการจัดหา การตรวจรับวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพระหวางการผลิต
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เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด โดยบริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
ตางๆ ดังนี้
- ISO 9001 : 2000 จาก SGS United Kigdom Ltd. Systems & Services Certification ซึ่งเปนระบบการ
บริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ที่ทําใหเชื่อมั่นไดวากระบวนการบริหารงานตางๆ ไดรับการควบคุม
และสามารถตรวจสอบไดโดยผานเอกสารที่ระบุขั้นตอน และวิธีการทํางาน
- GMP (Good Manufacturing Practice) ซึ่งเปนการรับรองเกี่ยวกับหลักเกณฑวิธีการ และการควบคุมที่ดี
ในการผลิตอาหาร ทําใหสามารถผลิตอาหารไดอยางปลอดภัย โดยเนนการปองกันและขจัดความเสี่ยงที่
อาจทําใหอาหารเปนพิษ เปนอันตราย หรือเกิดความไมปลอดภัยแกผูบริโภค
- Codex ซึ่งเปนมาตรฐานอาหารระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยอาหารในการปกปองความ
ปลอดภัยของผูบริโภค และอํานวยความสะดวกตอการคา
- HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) เปนการรับรองเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพดาน
ความปลอดภัย โดยมีการควบคุมกระบวนการผลิตใหไดอาหารที่ป ราศจากอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย
สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมตางๆ
- ฮาลาล (Halal) จากสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย โดยเปนการรับรองวาได
ดําเนินการตามกรรมวิธีอยางถูกตองตามหลักการศาสนาอิสลาม
นอกจากนี้ ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องบริ ษั ท ทุ ก ชนิ ด ได รั บ ใบสํ า คั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นตํ า รั บ อาหารจากเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการอาหารและยา
3.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
3.2.1

ภาวะอุตสาหกรรม
ตลาดเครื่องดื่มฟงกชันนัลดริงค

ในป 2555 มูลคาตลาดรวมเครื่องดื่มฟงกชันนัลดริงคมีมูลคาประมาณ 5,800 ลานบาท มีอัตราการเติบโตรอย
ละ 8 จากปกอน แบงยอยตลาดเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก ตลาดเฮลธตี้ ช็อต (Healthy Shot) เครื่องดื่มรูปแบบบรรจุ
ในขวดเล็ก โดยมีปริมาณบรรจุนอยกวา 250 มิลลิลิตร มีวัตถุประสงคเปนเครื่องดื่มบํารุงดูแลสุขภาพ และเพื่อความ
สวยงาม มีมูลคาตลาดรวมประมาณ 4,000 ลานบาท หรือประมาณรอยละ 69 ของมูลคาตลาดเครื่องดื่มฟงกชันนัลดริงค
รวม เปนตลาดที่มีอัตราการเติบโตโดดเดน และตลาดแคชชวล ดริงค (Casual Drink) ซึ่งเปนเครื่องดื่มรูปแบบบรรจุ
ขวดใหญ โดยมีปริมาณบรรจุมากกวา 250 มิลลิลิตร มีวัตถุประสงคเปนเครื่องดื่มแกกระหายที่มีประโยชนตอรางกาย
มูลคาตลาดรวมประมาณ 1,800 ลานบาท หรือประมาณรอยละ 31 ของมูลคาตลาดเครื่องดื่มฟงกชันนัลดริงครวม โดย
กลุมนี้ถือเปนกลุมสินคาที่แบรนดเซ็ปเปครองสวนแบงทางการตลาดเปนอันดับ 1 ที่มารเก็ตแชรรอยละ 409

9

ขอมูลจากผูบริหาร
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ตลาดน้ําผลไม
ผลิตภัณฑน้ําผลไมพรอมดื่มของประเทศไทยแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก น้ําผลไม 100% (Premium
Market) น้ําผลไม 25 - 75% (Medium Market) น้ําผลไมเขมขนต่ํากวา 25% (Economy Market) โดยในป 2555 ตลาด
น้ําผลไมมีมูลคาตลาดรวมประมาณ 11,600 ลานบาท มีอัตราการเติบโตรอยละ 12 จากปกอน ตลาดน้ําผลไมกลุม
พรีเมียม (น้ําผลไม 100%) มีมูลคาตลาดรวมประมาณ 4,220 ลานบาท คิดเปนรอยละ 37 ของมูลคาตลาดน้ําผลไมรวม
ตลาดน้ําผลไมระดับกลาง (น้ําผลไม 25 - 75%) มีมูลคาตลาดรวมประมาณ 620 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5 ของมูลคา
ตลาดน้ําผลไมรวม และตลาดน้ําผลไมระดับลาง (น้ําผลไมเขมขนต่ํากวา 25%) มีมูลคาตลาดรวมประมาณ 5,440 ลาน
บาท คิดเปนรอ ยละ 47 ของมูลคาตลาดน้ําผลไมรวม เปนตลาดที่มีการเติบโตสูงกวาผลิตภัณฑน้ําผลไมชนิดอื่น
เนื่องจากสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคทั้งคุณคาทางโภชนาการ ความสดชื่น และมีราคาถูกเมื่อเทียบ
กับผลิตภัณฑน้ําผลไมชนิดอื่น
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑเซ็ปเป ฟอร วัน เดย จัดอยูในตลาดน้ําผลไมกลุมพรีเมียม และ โมกุ โมกุ น้ําผลไมผสมวุน
มะพราว จัดอยูในตลาดน้ําผลไมระดับลาง (น้ําผลไมเขมขนต่ํากวา 25%) ซึ่งเปนตลาดที่มีสัดสวนมูลคาสูงเปนอันดับที่
1 และ 2 ในหมวดผลิตภัณฑนี้
ตลาดกาแฟสําเร็จรูป
ในป 2555 ตลาดกาแฟมีมูลคาตลาดกวา 3 หมื่นลานบาท แบงออกเปนตลาดกาแฟพรอมดื่มหรืออารทีดี
(RTD: Ready to drink) มูลคาตลาดประมาณ 13,000 ลานบาท หรือรอยละ 41 ของมูลคาตลาดกาแฟรวม สวนตลาด
กาแฟฟงกชันนัล (Functional Coffee) มูลคา 1,900 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6 ของมูลคาตลาดกาแฟรวมตามลําดับ
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑเพรียว คอฟฟ กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผงอยูในตลาดกาแฟฟงกชันนัล โดยเพรียว คอฟฟ มี
ยอดขายเปนอันดับ 2 ดานมูลคา และเปนอันดับ 1 เชิงปริมาณขาย ในป 2555 ที่ผานมา10 สําหรับผลิตภัณฑเพรียว
คอฟฟ ในรูปแบบกระปอง เปนกาแฟพรอมดื่มหรืออารทีดี ซึ่งบริษัทไดออกสินคา (Launch) เมื่อปลายเดือนมิถุนายน
2556 จัดอยูในตลาดกาแฟพรอมดื่ม เนนรักษารูปราง บริษัทไดเริ่มทําการตลาด สรางการรับรูในผลิตภัณฑใหผูบริโภค
เพื่อสรางสวนแบงตลาด
3.2.2

การแขงขัน
ตลาดเครื่องดื่มฟงกชันนัลดริงค

ตลาดเครื่องดื่มฟงกชันนัลดริงค มีผูผลิตและจําหนายหลายรายภายใตคุณสมบัติที่แตกตางกัน สภาพการ
แขงขันในตลาดรุนแรง โดยผูผลิตแตละรายตางคิดคนผลิตภัณฑที่มีนวัตกรรม สารอาหารใหมๆ เพื่อสรางความแปลก
ใหมของผลิตภัณฑออกสูตลาด และเจาะจงกลุมลูกคาเปาหมายมากขึ้น (Segmentation) อยางไรก็ตาม ตลาดเครื่องดื่ม
ฟงกชันนัลดริงคคาดวาจะเติบโตไดจากความใสใจในสุขภาพของผูบริโภคเพิ่มขึ้น จึงทําใหบริษัทผูผลิตเครื่องดื่มทั้ง
รายเล็กและรายใหญใหความสนใจลงแขงขันในตลาดนี้เพื่อแยงชิงความเปนผูนําตลาด รวมทั้งจะมีผูประกอบการสราง
เซกเมนตใหมๆ มากขึ้น โดยเฉพาะตลาดเครื่องดื่มฟงกชันนัลดริงคสําหรับผูชาย เนื่องจากผูชายมีความใสใจดูแลตัวเอง
มากขึ้น อยางไรก็ตาม ปจจัยการเติบโตของตลาดอาจขึ้นอยูกับการคิดคนนวัตกรรม พัฒนาสินคาใหมๆ ของผูผลิต
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รวมทั้งการสื่อสารเพื่อสรางความรูความเขาใจผลิตภัณฑใหมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดฟงกชันนัลดริงคของผูหญิง ซึ่งยัง
ไมมีสินคาใหมๆ มีเพียงเครื่องดื่มฟงกชันนัลดริงคเพื่อความขาว เผาผลาญอาหาร เอจจิ้ง เปนตน
ตลาดน้ําผลไม
ตลาดน้ําผลไม มีการแขงขันคอนขางรุนแรง ผูประกอบการรายเดิมและผูประกอบการรายใหมตางพัฒนา
ผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค รวมทั้งมีการแขงขันดานราคาสูง สงผลใหตลาดน้ําผลไมมีอัตรา
การขยายตัวอยางตอเนื่อง เมื่อพิจารณาภาพรวมการแขงขันในแตละตลาด ตลาดน้ําผลไมระดับพรีเมียม มีการกําหนด
ราคาสูง ผูประกอบการสามารถกําหนดราคาขายสินคาได เปนตลาดที่มีการแขงขันดานความหลากหลายของรสชาติ
และการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่รักสุขภาพ ดวยการแขงขันการออกผลิตภัณฑที่มี
นวัตกรรมใหมๆ เชน การใสชิ้นเนื้อของผลไม ใสสารอาหารตางๆ เชน โอเมกา 3 จากน้ํามันปลาทะเล สารสกัดจาก
เมล็ดองุน วิตามิน เปนตน
ตลาดน้ําผลไมระดับกลางมีการแขงขันไมรุนแรงนัก เนื่องจากผูบริโภคหันไปบริโภคน้ําผลไมเขมขนต่ํากวา
25 % มากขึ้น เพราะสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคทั้งคุณคาทางโภชนาการ ความสดชื่น และมีราคาถูก
เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑน้ําผลไมชนิดอื่น ทําใหตลาดน้ําผลไมระดับลางจึงมีการแขงขันรุนแรง
ตลาดกาแฟสําเร็จรูป
ตลาดกาแฟพรอมดื่มหรืออารทีดี (RTD: Ready to drink) มีการแขงขันรุนแรง ผูประกอบการรายใหญมีการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ เพื่อสรางการยอมรับจากผูบริโภควากาแฟกระปอง มีรสชาติที่ดี เปนกาแฟพรีเมียมได เนื่องจาก
ในชวงการทําตลาดเริ่มตนของกาแฟกระปองไดมุงเนนการทําการตลาดเพื่อกลุมผูบริโภคที่เปนกลุมคนใชแรงงาน หรือ
ขับรถบรรทุก ไมไดเนนจุดขายเรื่องรสชาติ แตปจจุบันเนื่องจากพฤติกรรมผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลง เนนความ
สะดวกสบาย นิยมบริโภคกาแฟที่มีรสชาติดี จึงทําใหผูประกอบการตางออกผลิตภัณฑใหมเพื่อตอบรับกระแสผูบริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น
ตลาดกาแฟฟงกชันนัล มีการแขงขันรุนแรง มีจํานวนผูประกอบหลายรายในตลาด และตลาดมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งเปนไปตามกระแสของผูบริโภคที่หันมาใสใจดูแลสุขภาพมากขึ้น ประกอบกับผูบริโภคทั้งผูหญิงและ
ผูชายมีปญหาเรื่องน้ําหนัก จึงทําใหตลาดนี้มีการขยายตัวที่โดดเดนกวาตลาดกาแฟประเภทอื่น
ตลาดตางประเทศ
ตลาดตางประเทศมีภาวะการแขงขันแตกตางกันในแตละประเทศ ขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจ สังคม พฤติกรรม
ผูบริโภค ชองทางจัดจําหนาย และคูแขงในตลาดนั้นๆ อยางไรก็ตาม เนื่องจากคุณภาพของผลิตภัณฑและแบรนดสินคา
มีความโดดเดนและแตกตางจากเครื่องดื่มทั่วไปในตลาดตางประเทศ จึงไดรับผลตอบรับเปนอยางดีจากผูบริโภคใน
กวา 50 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ ทีม International Business ยังมีการรวมมือกับผูจัดจําหนายในทุกประเทศเพื่อวาง
แผนการขายและการตลาด เพื่อสรางตราสินคาใหเกิดความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) ในประเทศนั้นๆ
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3.2.3

ลักษณะลูกคาและลูกคากลุมเปาหมาย

ลูกคากลุม เปา หมายของบริษัทมีความแตกตางกันตามแต ละผลิตภัณฑ ซึ่งผลิ ตภัณฑทั้งหมดของบริษัท
สามารถครอบคลุมไดทุกกลุมเปาหมายทั้ง เพศ อายุ อาชีพ ลักษณะความสนใจและการดําเนินชีวิต รวมถึงระดับรายได
ดังนี้
สินคา

ลูกคาเปาหมาย

- เซ็ปเป บิวติ ดริ้งค

-

กลุมผูหญิงที่ดูแลเอาใจใสตนเองในเรื่องสุขภาพ และ ความงาม

- เซ็ปเป ฟอร วัน เดย

-

กลุมผูบริโภคทุกเพศ ทุกวัยที่ดูแลเอาใจใสตนเองในเรื่องสุขภาพ

- โมกุโมกุ

-

บุคคลทั่วไป ที่ตองการผลิตภัณฑซึ่งตอบโจทย เรื่องความอรอย สด
ชื่น ที่มาพรอมเนื้อวุนมะพราว

- เซนตแอนนา

-

กลุมผูหญิงที่ดูแลเอาใจใสตนเองในเรื่องสุขภาพ และ ความงาม ใน
ราคาที่ทุกคนเขาถึงได

- เซ็ปเป บิวติ ชอท

-

สําหรับผูหญิงที่ดูแลเอาใจใสตนเองในเรื่องสุขภาพ และ ความงาม
ในอีกระดับของความเขมขน

- เพรียว

-

กลุมผลิตภัณฑประเภทผงกาแฟพรอมชง เพื่อผูหญิงที่ใสใจเกี่ยวกับ
สุขภาพ และ ความงาม

-

กลุมกาแฟกระปอง ปรุงสําเร็จพรอมดื่ม เพื่อสุขภาพ และ ความงาม
สํ า หรั บ ผู ที่ ดู แ ลเอาใจใส ต นเองเพราะ เพรี ย ว ไม ใ ส น้ํ า ตาล ไม มี
คอเลสเตอรอล แตยังคงความหอม และ รสชาติที่อรอย

บริษัทมีความสัมพันธที่ดีกับผูคาและรานคาตางๆ โดยลูกคารายใหญของบริษัทเปนผูคาปลีกสมัยใหมหรือ
โมเดิรนเทรดซึ่งเปนบริษัทขนาดใหญมีเครือขายสาขาจํานวนมากครอบคลุมทั่วประเทศ โดยในป 2555 และงวด 9
เดือนแรกของป 2556 บริษัทไมมีลูกคารายใดที่มีสัดสวนเกินกวารอยละ 30 ของยอดขายรวม
3.2.4

กลยุทธการแขงขัน

บริษัทมุงมั่นผลิตสินคาเพื่อสุขภาพ มีคุณภาพ รสชาติดี มีระบบการผลิตเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม องคกรและ
บุคลากรมีสุขภาพจิตดี มีการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ ทั้งดานการผลิต การวิจัย การขนสง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมี
คุณภาพและมีความหลากหลายอยางตอเนื่องตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดทุกกลุม รวมทั้งสรางความ
เชื่อมั่นและความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) และมูลคาเพิ่มใหกับตราสินคา (Brand Value) ในแตละแบรนด
โดยมีกลยุทธการแขงขันทางการตลาด ดังนี้
- สรางสรรคผลิตภัณฑทางเลือกใหมๆ ออกสูตลาดอยางตอเนื่อง
บริษัทมุงเนนการสรางความแปลกใหม หรือ นวัตกรรมใหมๆ (Innovative) ที่มีประโยชนตอผูบริโภค
เพื่อใหมีความหลากหลายของสินคา สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่หวงใยสุขภาพและ
ความสวยงามในวงกวางไดอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนใหมีการสํารวจความตองการของผูบริโภคในแตละ
ขณะอยางใกลชิด วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑและนวัตกรรมใหมๆอยางตอเนื่อง ซึ่งผลิตภัณฑของบริษัทมี
หลากหลายและเปนรายแรกของตลาดเสมอ ไดแก “โมกุ โมกุ” น้ําผลไมผสมวุนมะพราว, “เซ็ปเป ฟอร วัน
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เดย” น้ําผักผลไม 100% ในขวด PET รายแรกของตลาด และ”เซ็ปเป บิวติ ดริ้งค” เปนผลิตภัณฑที่โฟกัสใน
เรื่องความงามอยางชัดเจน และนับเปนการสรางแนวคิดใหมเกี่ยวกับ Functional Drink อยางชัดเจนเปน
รายแรก เปนตน ซึ่งในปจจุบัน “เซ็ปเป” ไดกลายเปนแบรนดตัวแทนของกลุมเครื่องดื่มสุขภาพของบริษัท
ที่มุงนําเสนอทางเลือกใหมๆ ออกสูผูบริโภคอยางตอเนื่อง และไดรับการตอบรับจากผูบริโภคอยางดีมาก
- มุงสรางความเขาใจและการเขาถึงผูบริโภคสูงสุด
บริษัทใหความสําคัญกับการสรางความเขาใจแกผูบริโภคโดยใชกลยุทธการอธิบายคุณสมบัติเฉพาะตัว
ของแตละผลิตภัณฑดวยการสื่อสารผาน Packaging ของผลิตภัณฑทุกรูปแบบ เชน การตั้งชื่อสินคา หรือ
แบรนด ที่ทําใหเขาใจความหมายไดงายๆไมซับซอน บรรจุภัณฑที่แตกตาง เชน ขวดรูปทรงพีรามิด แสดง
ถึ ง ลั ก ษณะของความเพรี ย วบาง ผอม และกราฟฟ ก ลวดลายดอกไม แ สดงถึ ง ความสวยงาม เป น ต น
นอกจากนี้ บริษัทยังเปนรายแรกที่ใชกลยุทธอธิบายคุณสมบัติเฉพาะตัวของผลิตภัณฑโดยใช Bottle Neck
Tag (ปายกระดาษคลองบนคอขวดสินคา) เพื่อใหขอมูลที่กระชับ เชิญชวน เขาใจประโยชนของสินคา
เพิ่ม เติม จากการบอกสรรพคุณบนตัว Packaging ซึ่งถื อ เปนจุดสํ าคัญ ของตลาดเครื่อ งดื่ ม ประเภท
Functional Drink ที่ผูบริโภคควรจะตองทราบถึงประโยชนที่จะไดรับจากการบริโภคสินคานั้นๆ
- การสรางภาพลักษณของแบรนด (Brand Image) ใหแข็งแกรง
บริษัทใหความสําคัญกับการทําการตลาดในลักษณะการสรางภาพลักษณของแบรนดตางๆใหมีความ
แข็งแกรง เพื่อสื่อสารและตอกย้ําความเปนผูนําในตลาด ผานทางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธตางๆ และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งมุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑตางๆใหสามารถตอบโจทยผูบริโภคดวยการดื่มเครื่องดื่ม
ของบริษัทแลวสามารถเห็นผลไดอยางชัดเจน รวมทั้งรักษามาตรฐานของสินคาทั้งดานคุณภาพและรสชาติ
อยางตอเนื่อง เพื่อสรางความเชื่อมั่นตอแบรนดสินคาของบริษัท โดยมีวัตถุประสงคใหลูกคาเกิดความ
มั่นใจที่จะเลือกซื้อสินคาภายใตแบรนดของบริษัทไดโดยงาย ทั้งจากผลิตภัณฑออกใหมหรือผลิตภัณฑที่มี
อยูเดิมในตลาด เพื่อประโยชนในการขยายผลิตภัณฑและฐานลูกคาใหม และยังเปนการรักษาฐานลูกคาเดิม
หรือสรางการซื้อซ้ําอยางตอเนื่อง ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญยิ่งตอการสรางเสถียรภาพของรายไดของบริษัทใน
ระยะยาว
- การเพิ่มชองทางการจําหนายที่แข็งแกรงและ สรางสมดุลในแตละชองทางการจัดจําหนาย
บริ ษั ท มี น โยบายในการขยายฐานลู ก ค า อย า งต อ เนื่ อ ง และให ค วามสํ า คั ญ กั บ ช อ งทางการจํ า หน า ยที่
แข็งแกรง เพื่อใหการกระจายสินคาของบริษัทเปนไปอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดย
ผูบริโภคสามารถเขาถึงสิ นคาและเกิดการซื้อซ้ําไดอยางสะดวก บริษัทจึงมุงเนนการคัดเลือกตัวแทน
จําหนายสินคาทั้งในและตางประเทศที่มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในการขายในแตละ
พื้นที่ มีเครือขายรานคาจํานวนมาก เพื่อการกระจายสินคาไปยังผูบริโภคใหไดมากที่สุดและครอบคลุมทุก
กลุมลูกคาเปาหมายในแตละพื้นที่ ซึ่งจะทําใหบ ริษัทสามารถเพิ่มยอดขายไดอยางตอเนื่องและมั่นคง
รวมถึงการสรางสมดุลในแตละชองทางการจัดจําหนาย เพื่อสรางอํานาจตอรอง และ การบริหารและลงทุน
ในแตละชองทางไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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- สรางสรรคกิจกรรมทางการตลาดและการสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง
บริษัทใหความสําคัญกับการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑตางๆของบริษัทเขาถึงผูบริโภคไดในวง
กวาง จึงไดมีการจัดทํากิจกรรมทางการตลาดและสื่อโฆษณาในรูปแบบตางๆอยางตอเนื่อง เพื่อรักษา
สัมพันธภาพและการเขาถึงผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมายตางๆของบริษัท สรางการจดจําแบรนดหรือสินคา
ของบริษัท และความตองการซื้อครั้งตอๆไป รวมทั้งเปนการประชาสัมพันธผลิตภัณฑใหมของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดรวมกับรานคารวมถึงคูคา ตางๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อกระตุน
ยอดขายผลิตภัณฑตางๆในชวงเวลาที่เหมาะสม และการจัดทําสื่อโฆษณาในทุกชองทาง เชน การโฆษณา
ทางฟรีทีวี เคเบิลทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร และสื่อออนไลนตางๆ ตลอดจนการประชาสัมพันธใน
ลักษณะการฝากขาวประชาสัมพันธในหนังสือพิมพหรือนิตยสารตางๆ นอกจากนี้ ยังมีการเขาถึงผูบริโภค
ผานสื่อออนไลนซึ่งเปนการสื่อสารระหวางกันที่รวดเร็วและมีบทบาทมากขึ้นในปจจุบัน โดยการสื่อสาร
ทางอินเทอรเน็ตรูปแบบตางๆ เชน www.sappe.com, Facebook และ Youtube เปนตน ซึ่งทําใหเกิดการ
สื่อสารโตตอบกับ ลูกคาหรือผูบริโภคไดอยางสะดวก รวดเร็ว สามารถเขาถึง รับ รูความตองการของ
ผูบริโภค ความชื่นชอบหรือปญหาของสินคาตางๆ เพื่อการแกไขปรับปรุงไดทันทวงที ตลอดจนเปนการ
สื่ อ แนวคิ ด เรื่ อ งราวที่ น า สนใจ เกร็ ด ความรู ต า งๆเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ ป น ประโยชน ต อ การใช
ชีวิตประจําวันของผูบริโภค เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบริษัทกับผูบริโภคในระยะยาวอยางยั่งยืน
- มีสินคาใหเพียงพอกับความตองการของตลาด
บริษัทใหความสําคัญกับการมีสินคาใหเพียงพอรองรับกับความตองการของลูกคาหรือผูบริโภคตลอดเวลา
เพื่อไมใหเกิดการเสียโอกาสทางธุรกิจหรือสถานะทางการแขงขันในตลาด โดยมีการวางแผนในดานตางๆ
อยางรอบคอบ ตั้งแตการประมาณการยอดขาย การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต และบริหารสินคาคงคลัง เพื่อให
มีปริมาณสินคาแตละชนิดสอดคลองกับความตองการของตลาดไดอยางทั่วถึง รวมทั้งมีการควบคุมดูแลให
มีการหมุนเวียนของสินคาในตลาดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
3.2.5

นโยบายการกําหนดราคา

การกําหนดราคาขายสินคาของบริษัท จะคํานึงถึงราคาตลาดของสินคาแตละประเภทรวมถึงชองทางการจัด
จําหนายเปนเกณฑ เพื่อใหเทียบเคียงไดกับคูแขง บางครั้งอาจมีการใหสวนลด ของแถม หรือรายการสงเสริมการขาย
อื่นๆ ซึ่งมีรูปแบบตามสภาวะ เหตุการณและการแขงขันในขณะนั้นๆ
3.2.6

การจําหนายและชองทางการจําหนาย

สินคาของบริษัทจําหนายทั้งในประเทศ และตางประเทศกวา 50 ประเทศทั่วโลก โดยการจําหนายสินคาของ
บริษัทเปนลักษณะการขายสงไปยังผูคา ตัวแทนจําหนายสินคา ตัวแทนนําเขาสินคา (importer) ผูคาปลีก และรานคา
ยอย ในชองทางการจําหนายตางๆ โดยไมไดจําหนายสินคาโดยตรงใหแกผูบริโภค ซึ่งบริษัทมีทีมงานขายในและ
ตางประเทศ จํานวนกวา 40 คน ที่มีประสบการณความเชี่ยวชาญในงานขาย ทําหนาที่ติดตอและประสานงานการขาย
ในชองทางการจําหนายตางๆ เพื่อใหสินคากระจายถึงผูบริโภคอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากที่สุด การขายใน
ประเทศบริ ษั ทมี การจัดกิจกรรมทางการตลาดเอง ผานการโฆษณาสินคาผานทางสื่อ ตางๆ เชน โทรทัศน (TVC:
Television Commercial) หรือรวมจัดกิจกรรมสงเสริมการขายกับโมเดิรนเทรดหรือรานคาประเภทตางๆ โดยคาใชจาย
ทางการตลาดและการสงเสริมการขายบริษัทเปนผูรับผิดชอบ สําหรับการขายในตางประเทศ มีการวางแผนการตลาด
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รวมกันระหวางบริษัทและผูจัดจําหนาย นอกจากนี้ การจําหนายสินคาในบางประเทศ บริษัทอาจรวมจัดกิจกรรม
ทางการตลาดผานการใหเงินสนับสนุนการทําการตลาดดวย ทั้งนี้ การจําหนายสินคาในประเทศมีทั้งการขายแบบเงิน
สด และการใหเครดิตทางการคา สําหรับการจําหนายสินคาในตางประเทศเกือบทั้งหมดเปนการขายเงินสด
ชองทางการจําหนายสินคาในประเทศ แบงออกเปน 2 ชองทาง ดังนี้
1) ชองทางการคาปลีกสมัยใหม หรือ โมเดิรนเทรด (Modern Trade) เปนการขายตรงไปยังโมเดิรนเทรด
ตางๆ ประกอบดวย รานคาประเภทคอนวีเนียนสโตร และ Gas Station Store เชน รานเซเวน-อีเลฟเวน รานแฟมิลี่
มารท ราน Lawson108, รานจิฟฟ เปนตน รานคาประเภทซุปเปอรมารเก็ต ไฮเปอรมารเก็ต เชน เทสโกโลตัส บิ๊กซี
ท็อปส และ The Mall เปนตน รานคาประเภทขายสง เชน Makro โดยบริษัทจะเปนผูจัดสงสินคาใหแกลูกคาตามที่ตก
ลงกัน ซึ่งโดยสวนใหญจะสงไปที่ศูนยกระจายสินคา (Distribution Center) ของลูกคาแตละรายเปนประจําหนึ่งถึงสอง
ครั้งตอสัปดาห
2) ชองทางการคาปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) เปนการกระจายสินคาใหแกรานคาปลีกทั่วไปที่
กระจายตัวอยูทุกภูมิภาคของประเทศ ผานตัวแทนจําหนายสินคาของบริษัท และดําเนินการเองโดยรถขายเงินสดของ
บริษัท ซึ่งปจจุบันบริษัทมีเครือขายรานคายอยจํานวนประมาณ 15,000 ราน
2.1) การขายผานตัวแทนจําหนายสินคา ปจจุบันบริษัทมีการแตงตั้งตัวแทนจําหนายสินคา 3 ราย ซึ่งเปน
นิติบุคคลภายนอกไมมีความเกี่ยวของใดๆกับบริษัท เปนตัวแทนจําหนายสินคาใหแกบริษัท โดย
ตัวแทนดังกลาวทําหนาที่เปนผูคาสง โดยการนําสินคาจากบริษัทไปกระจายตอใหแกรานคายอยทั่ว
ประเทศ โดยบริษัทจะเปนผูจัดสงสินคาไปที่บริษัทตัวแทนจําหนายเปนประจําหนึ่งถึงสองครั้งตอ
สัปดาห
2.2

รถขายเงินสด (Cash Van) เปนการขายสินคาแบบเก็บเงินสด โดยบริษัทมีรถขายเงินสดซึ่งมีพนักงาน
ขายอยูประจํารถ จํานวน 3 คัน ตระเวนไปเยี่ยมเยียนเพื่อเพิ่มการกระจายสินคาและหาชองทางการขาย
ในรานคาประเภทตางๆที่ตัวแทนจําหนายสินคาไมครอบคลุม โดยรับคําสั่งซื้อจากรานคายอยในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งรถขายสินคาจะเขาถึงลูกคารายเล็กไดอยางทั่วถึง โดยปจจุบันบริษัทมีฐานลูกคา
ประเภทนี้ประมาณ 200 ราย

ทั้งนี้ ในป 2555 และงวด 9 เดือนแรกของป 2556 บริษัทมีการจําหนายผานชองทางการคาปลีกสมัยใหมหรือ
โมเดิรนเทรด รอยละ 50 และรอยละ 52 และชองทางการคาปลีกแบบดั้งเดิม คิดเปนสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 50 และรอยละ
48 ตามลําดับ
ชองทางการจําหนายสินคาในตางประเทศ สวนใหญเปนการจําหนายผานตัวแทนนําเขาสินคา (Importer)
หรือตัวแทนจําหนายสินคา ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการสรรหาตัวแทนที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในประเทศหรือ
ทองถิ่นนั้นๆ เพื่อจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยปจจุบันบริษัทมีตัวแทนจําหนายสินคาไป
ในตางประเทศที่เปนคูคาประจําประมาณ 59 ราย กระจายสินคาไปกวา 50 ประเทศทั่วโลก ทั้งในทวีปเอเชีย เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ตะวันออกกลาง ยุโรป แอฟฟริกา อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต ทั้งนี้ บริษัทไมไดมีการแตงตั้ง
ตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการรายใดรายหนึ่งเพื่อจําหนายสินคาในตางประเทศ นอกจากนี้ หากในอนาคตประเทศ
ใดเปนตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโต บริษัทอาจจัดตั้งบริษัทรวมทุนกับนักลงทุนในทองถิ่นเพื่อสรางความแข็งแกรง
ในตลาดแตละประเทศ บริษัทมุงเนนการสรางแบรนด “เซ็ปเป” ใหเปนที่รูจักกวางขวางในหลายประเทศ รวมทั้งการ
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ขยายชองทางจําหนายใหหลากหลาย ไมยึดติด หรือเฉพาะเจาะจงไปในชองทางใดชองทางหนึ่ง เพราะตองการให
ผูบริโภครูจัก และเลือกซื้อสินคาไดสะดวกที่สุด ซึ่งกลยุทธการตลาดในตางประเทศคลายคลึงกับตลาดในประเทศ โดย
ที่ผานมาบริษัทไดรับการตอบรับเปนอยางดี
3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ
3.3.1 โรงงานผลิต
บริษัทมีโรงงานผลิต 2 แหง ไดแก
1. โรงงานบางชัน
โรงงานบางชั น เป น โรงงานผลิ ต แห ง แรกของบริ ษั ท ที่ ไ ด เ ป ด ดํ า เนิ น การมาตั้ ง แต ป 2544 ตั้ ง อยู ใ นนิ ค ม
อุตสาหกรรมบางชัน เลขที่ 9/3 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรี แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่รวม 2 ไร 1 งาน 88.20 ตารางวา ประกอบดวยอาคารโรงงาน 1 หลัง เครื่องจักรที่ใชในการผลิต 2 สายการผลิต
เพื่อผลิตสินคาประเภทเครื่องดื่มขวด PET และเครื่องดื่มประเภทผง
2. โรงงานคลอง 13
โรงงานคลอง 13 เปนโรงงานผลิตแหงที่ 2 ของบริษัท เปนโรงงานที่ทันสมัย เครื่องจักรและอุปกรณที่เปน
เทคโนโลยีสมัยใหม เริ่มกอสรางในป 2553 และแลวเสร็จเริ่มดําเนินการผลิตในป 2555 ตั้งอยูเลขที่ เลขที่ 8 หมู 7 ถนน
ทางหลวงชนบท ปท.3012 (เลียบคลอง 13 ฝงตะวันตก) ตําบลพืชอุดม อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่รวม 97
ไร 3 งาน 49 ตารางวา ประกอบดวยอาคารโรงงาน 2 หลัง เครื่องจักรที่ใชในการผลิต 2 สายการผลิต เพื่อผลิตสินคา
ประเภทเครื่องดื่ม PET และสินคากลุมเครื่องดื่มผง อาคารเก็บวัตถุดิบ และอาคารคลังสินคา 1 หลัง
ทั้งนี้ โรงงานบางชันและโรงงานคลอง 13 ตั้งอยูบนที่ดินที่เชาจากกลุมผูถือหุนรายใหญ อายุสัญญาเชา 3 ป และ
20 ป ตามลําดับ (สรุปรายละเอียดของสัญญาเชาที่ดิน แสดงไวในสวนที่ 2 ขอ 5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ขอยอย 5.3.1 (1) สัญญาเชาที่ดินและอาคารโรงงาน)
3.3.2 กําลังการผลิตและการใชกําลังการผลิต
ในป 2555 และงวด 9 เดือนแรกของป 2556 บริษัทมีกําลังการผลิตเครื่องดื่มที่โรงงานทั้งสองแหง ดังนี้
โรงงานบางชัน
หนวย : ตันตอป

ป 2555

ป 2556
(ม.ค. – ก.ย.)

กําลังการผลิตเต็มที่
ปริมาณการผลิตจริง
รอยละของการใชกําลังการผลิต

29,952
27,342
91%

22,464
18,651
83%

หมายเหตุ : กําลังการผลิตเต็มที่คํานวณที่ 312 วัน/ป ผลิตวันละ 2 กะ กะละ 12 ชั่วโมง
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โรงงานคลอง 13
หนวย : ตันตอป
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริมาณการผลิตจริง
รอยละของการใชกําลังการผลิต

ป 2555
(เม.ย. - ธ.ค.)

ป 2556
(ม.ค. – ก.ย.)

22,464
5,737
26%

39,104
21,727
56%

หมายเหตุ : กําลังการผลิตเต็มที่คํานวณที่ 312 วัน/ป ผลิตวันละ 2 กะ กะละ 12 ชั่วโมง
โรงงานคลอง 13 เริ่มผลิตสินคาเพื่อจําหนายในเดือนเมษายน ป 2555 โดยการผลิตในชวงแรก 3-6 เดือน
บริษัทอาจตองมีการปรับแตงเครื่องจักรใหเหมาะสม ทําใหกําลังการผลิตจะคอยๆ เพิ่มขึ้น
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2556 บริษัทไดเพิ่มเครื่องจักรอีก 1 สายการผลิต ทําใหกําลังการผลิตเต็มที่เพิ่มขึ้น
จาก 4,300 ตันตอเดือนเปน 5,800 ตันตอเดือน

นอกจากนี้ บริษัทมีการวาจางผูรับจางผลิตภายนอก (Outsource Manufacturer) จํานวน 3 ราย เพื่อผลิตสินคา
ใหแกบริษัทสําหรับเครื่องดื่มบางประเภท หรือเปนการจางผลิตในบางชวงเวลาที่ปริมาณความตองการหรือคําสั่งซื้อ
สินคามีจํานวนมาก เพื่อสรางความสมดุลในการจัดสายการผลิตสินคาตางๆ ในแตละชวงเวลาใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และลดการลงทุนเพื่อขยายกําลังการผลิตอยางถาวรซึ่งตองใชเงินจํานวนมากในเวลาที่ยังไมจําเปน โดยผูผลิตที่
บริษัทวาจางดังกลาวสามารถผลิตสินคาไดตามมาตรฐานและคุณภาพตามที่บริษัทกําหนด สามารถสงมอบสินคาได
ตรงเวลาตามแผนการผลิตของบริษัท ซึ่งสวนใหญมีการดําเนินธุรกิจรวมกันกับบริษัทมาเปนเวลานานกวา 4 ป โดย
บริษัทจะจัดสงวัตถุดิบผสมสําเร็จ (Premix) ใหผูรับจางผลิตภายนอก เพื่อการปกปองสูตรการผลิต ควบคุมการผลิตของ
ผูรับจางผลิตภายนอก ตั้งแตกระบวนการคัดเลือก การตรวจประเมินโรงงานผูรับจางผลิตภายนอก ตลอดจนการ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบตางๆ เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานเหมือนกับที่ผลิตที่โรงงานของ
บริษัท โดยผูรับจางผลิตภายนอกเปนโรงงานที่มีมาตรฐานการผลิตตางๆ เชน GMP HACCP และภายหลังการวาจาง
ผลิต บริษัทมีการวางแผนและควบคุมคุณภาพการผลิตอยางสม่ําเสมอ
บริษัทมีนโยบายผลิตสินคาตามแผนการขายและการตลาดของบริษัท ซึ่งมีการกําหนดความตองการสินคาในแต
ละชวงเวลาตามแนวโนมความตองการของตลาด ประกอบการพิจารณาสินคาคงเหลือ เพื่อใหเพียงพอตอการจําหนาย
ทั่วประเทศ และไมใหมีสตอกสินคาคงคางมากเกินไป
บริษัทมีการผลิตขวด PET เพื่อใชบรรจุสินคาของบริษัท โดยมีสายการผลิตที่โรงงานคลอง 13 กําลังการผลิต
เต็มที่ตอปเทากับ 140 ลานขวดตอป อัตราการใชกําลังการผลิตเฉลี่ยในป 2555 และงวด 9 เดือนแรกของป 2556 เทากับ
รอยละ 84 และรอยละ 92 ตามลําดับ
สําหรับการจัดหาแรงงานในการผลิตสินคานั้น สวนใหญเปนการวาจางพนักงานประจํา และมีบางสวนเปนการ
วาจางแรงงานหรือลูกจางชั่วคราวตามความเหมาะสม เพื่อใหเพียงพอรองรับกับปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นในบางชวง
โดยการจัดหาแรงงานดังกลาวบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อใหการบริหารตนทุนผลิตเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงดานการขาดแคลนแรงงาน หรือการจายคาลวงเวลาจํานวนมาก ในขณะเดียวกันก็ไมเปน
ภาระแก บ ริ ษั ท ในการเพิ่ ม พนั ก งานประจํ า จํ า นวนมาก ทั้ ง นี้ ที่ ผ า นมาบริ ษั ท ไม มี ป ญ หาการขาดแคลนแรงงาน
แตอยางใด
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3.3.2 การจัดหาวัตถุดิบ
ผลิตภัณฑเครื่องดื่มของบริษัท มีวัตถุดิบสําคัญประกอบดวย น้ําผลไมเขมขน (Concentrate) ชิ้นเนื้อผลไม เชน
วุนมะพราว สารอาหารตางๆ (Active Ingredients) เชน ไฟเบอร คอลลาเจน วิตามิน รวมทั้งบรรจุภัณฑตางๆ ไดแก
ขวด กลองกระดาษ โดยโรงงานของบริษัทมีการผลิตหลอดพรีฟอรม และขวด PET เอง วัตถุดิบหลักในการผลิตบรรจุ
ภัณฑประเภทขวด PET คือ เม็ดพลาสติก PolyEthylene Terephthalate รายละเอียดการจัดหาวัตถุดิบแตละประเภท มี
ดังนี้
1) น้ําผลไมเขมขน (Concentrate) บริษัทสั่งซื้อในประเทศ ผานบริษัทผูนําเขาน้ําผลไมเขมขน
2) ชิ้นเนื้อผลไม ไดแก วุนมะพราว บริษัทสั่งซื้อจากผูคารายยอยในประเทศ โดยเปนวัตถุดิบที่หาซื้อไดทั้งป
ไมมีผลกระทบเรื่องฤดูกาลที่ทําใหอาจเกิดปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ
3) สารอาหารตางๆ (Active Ingredients) เชน ไฟเบอร คอลลาเจน วิตามิน เปนการสั่งซื้อในประเทศ ผาน
บริษัทผูนําเขาสารอาหารจากหลายแหลงในตางประเทศ
4) บรรจุภัณฑ ไดแก เม็ดพลาสติก PET เพื่อใชผลิตหลอดพรีฟอรม นําไปเปาเปนขวด PET โดยเปนการ
สั่งซื้อทั้งหมดในประเทศ บริษัทวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบใหสอดคลองกับแผนการผลิตตามที่ไดรับคํา
สั่งซื้อจากลูกคา
ทั้งนี้ ในป 2555 และงวด 9 เดือนแรกของป 2556 บริษัทไมมียอดการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูผลิตหรือผูจําหนาย
สินคา (Supplier) ในสัดสวนเกินกวารอยละ 30 ของมูลคาการสั่งซื้อรวม
3.3.3 กระบวนการผลิต
กระบวนการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
เตรียมวั ตถุ ดิบ

บรรจุข วด ป ดฝา

ผสมวั ตถุ ดิบ

ปดฉลาก

ฆาเชื้อดวยวิธีพาสเจอรไ รซ
(Pasteurization)

บรรจุก ลอง

กระบวนการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จะนําวัตถุดิบหลักผสมกันตามสูตรการผลิตของแตละผลิตภัณฑ
จากนั้นผานกระบวนการฆาเชื้อ ซึ่งสามารถยืดอายุของน้ําผลไมและเนื้อผลไมได จากนั้นนํามาบรรจุขวดติดฉลาก และ
บรรจุลงกลองเพื่อจําหนายสินคาใหแกลูกคาตอไป
3.4 ผลกระทบจากสิ่งแวดลอม
การดําเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อผลิตและจําหนายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ในสวนของโรงงานจะตองปฏิบัติให
เปนไปตามขอกําหนดของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ในเรื่องของการบําบัดน้ําเสียกอนปลอยน้ําทิ้งสูแหลงน้ํา
สาธารณะ โดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดใหน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานตองมีคุณสมบัติของความเปน
กรดเปนดาง (pH) ไมนอยกวา 5.5 และไมมากกวา 9.0 คา Biochemical Oxygen Demand (BOD) หรือคาของปริมาณ
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บริษัท เซ็ปเป จํากัด (มหาชน)

ออกซิเจนที่จุลินทรีย ตองการใชในการยอยสลายสารอินทรียที่อยูในน้ําตองมีคาไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร คาสาร
แขวนลอย (Suspend Solid : SS) ตองไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอลิตร
บริษัทไดตระหนักถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากกระบวนการผลิตและไดดําเนินการตามแนวทางที่
กําหนดอยางเครงครัด โดยมีมาตรการปองกันน้ําทิ้งจากโรงงานเปนอยางดี ซึ่งน้ําเสียที่เกิดขึ้นจะตองผานการบําบัดน้ํา
เสียในโรงงานกอน เพื่อใหไดมาตรฐานกอนที่จะนําไปปลอยทิ้ง โดยมีการตรวจสภาพน้ําอยางสม่ําเสมอ ผลของการ
ตรวจสอบผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
3.5 งานที่ยังไมไดสงมอบ
-ไมมี-
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