บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน)
2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 โครงสรางรายไดของบริษัทฯ
ประเภทของรายได

ป 25551)
ลานบาท
รอยละ

ป 2556
ลานบาท รอยละ

ป 2557
ลานบาท รอยละ

ม.ค. - มิ.ย. 2558
ลานบาท รอยละ

รายไดจากการขายผลิตภัณฑเครื่องดื่ม
426.42
85.47
- Business to Business : B2B
761.99
70.88
773.26
71.14
773.79
76.83
22.72
- Business to Customer : B2C
231.73
21.55
249.14
22.92
228.86
69.67
13.96
รวมรายไดจากการขายผลิตภัณฑเครื่องดื่ม
993.72
92.43 1,022.39
94.06 1,002.65
99.55
496.09
99.43
69.43
6.46
45.38
รายไดจากการขายผลิตภัณฑอาหารแปรรูป
4.17
จากเนื้อสัตว2)
รวมรายไดจากการขาย
1,063.15
98.89 1,067.77
98.23 1,002.65
99.55
496.09
99.43
รายไดอื่น3)
11.94
1.11
19.20
1.77
4.55
0.45
2.83
0.57
รวมรายไดทั้งหมด
1,075.09 100.00 1,086.97 100.00 1,007.20 100.00
498.92 100.00
หมายเหตุ :
1) จากการที่งบการเงินป 2557 (ขอมูลป 2557 และป 2556) มีการปรับรายการคาใชจายในการขายบางรายการเปนรายการสุทธิจากรายไดจากการขาย
ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดมีการปรับปรุงตัวเลขในป 2555 โดยใชหลักการเดียวกัน เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบและวิเคราะหผลการดําเนินงาน ทําให
ตัวเลขรายไดจากการขายและรายไดรวมที่แสดงในตารางจะแตกตางจากที่แสดงในงบการเงิน
2) บริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวในป 2552 โดยมีโรงงานแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อําเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลิตภัณฑหลักที่ผลิตและจําหนาย ไดแก ลูกชิ้นหมูปงเสียบไม ลูกชิ้นเอ็นหมูปงเสียบไม หมูปงนมสดเสียบไม
และลูกชิ้นเอ็นหมู ภายใตตราสินคา “แฮปปเชฟ” (Happy Chef) และ “นัมเบอรวัน” โดยบริษัทฯ วางจําหนายผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
ในราน 7-Eleven ตอมาเนื่องจากผูบริหารของบริษัทฯ มีวิสัยทัศนในการมุงมั่นที่จะเปนบริษัทชั้นนําในดานเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟ จึงได
จําหนายธุรกิจแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2556
3) รายไดอื่น ประกอบดวย รายไดดอกเบี้ยรับ และรายไดจากการจําหนายวัตถุดิบ

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑของบริษัทฯ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดหา ผลิต และจําหนายเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟที่มีเอกลักษณและความแตกตางอยาง
ชัดเจน โดยใหความสําคัญกับการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ทําใหสามารถสรางสรรคผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย
ทั้งรูปแบบและรสชาติ สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคทุกเพศทุกวัย ทั้งกลุมวัยรุน กลุมนักเรียน นักศึกษา และ
กลุมวัยทํางาน โดยลักษณะผลิตภัณฑของบริษัทฯ สามารถแบงไดเปน 2 กลุมหลัก ประกอบดวย กลุมผลิตภัณฑที่บริษัทฯ รวม
พัฒนากับพันธมิตรทางธุรกิจ และกลุมผลิตภัณฑที่จัดจําหนายภายใตตราสินคาของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 กลุมผลิตภัณฑที่บริษัทฯ รวมพัฒนากับพันธมิตรทางธุรกิจ (Business to Business : B2B)
กลุมผลิตภัณฑประเภทนี้ บริษัทฯ จะทําการวิจัยและพัฒนารวมกับลูกคาซึ่งบริษัทฯ ถือวาเปนพันธมิตรหลักทาง
ธุรกิจ (Key Strategic Partner) เพื่อผลิตและวางจําหนายผลิตภัณฑในรานคาของลูกคา ซึ่งจะครอบคลุมถึงรานสะดวกซื้อ
(Convenience Store) และรานอาหารที่เปนเครือขายธุรกิจอาหาร (Food Chain Restaurant) โดยจะเปนการทํางานรวมกันระหวาง
ฝายการตลาด ฝายขาย และฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑของบริษัทฯ กับฝายการตลาดและฝายจัดซื้อของลูกคาในการพัฒนาสูตร
เครื่องดื่มเพื่อนําไปวางจําหนายในรานคาของลูกคา
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑที่บริษัทฯ รวมพัฒนากับพันธมิตรทางธุรกิจ มีรายละเอียดดังนี้
1. เครื่องดื่มในโถกด (Dispenser Drink) ที่เปนรสชาติหลัก (Core Flavor)
เครื่ องดื่ มประเภทนี้ เป นเครื่ องดื่ มที่ สร างรายได หลั กให แก บริ ษั ทฯ ซึ่ งบริ ษั ทฯ ได ร วมวิ จั ยและพั ฒนา
ผลิตภัณฑเครื่องดื่มในโถกดรวมกับราน 7-Eleven ภายใตการบริหารงานของบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) มาเปนเวลานานกวา
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12 ป โดยผผลิตภัณฑดังกลลาวจะจําหนายใใหแกราน 7-Eleven ในรูปแบบผผงปรุงสําเร็จบรรรจุในถุงขนาดตาางๆ เชน 467 กรัรัม และ 702
กรัม เปนตน เพื่อนําไปชงใใสในโถกด (Disppenser) และจําหน
ห ายใหแกผูบริโภคในรู
โ
ปแบบเคครื่องดื่มเย็น
ในนการบริหารจัดการเครื
ก
่องดื่มในนโถกดของราน 7-Eleven
7
นั้น จะมี
จ ทั้งในสวนที่เเปน Core Flavvor ซึ่งเปน
เครื่องดื่มหลั
ห กที่ตองมีประจจําสําหรับเครื่องดื
ง ่มในโถกดของงราน 7-Eleven ทุกราน โดยเครืรื่องดื่มที่เปน Coore Flavor ที่บริ
บ ษัทฯ รวม
พัฒนากับราน 7-Eleven ไดดแก กาแฟเย็น ซึ่งเปนตราสินคาของ 7-Eleven และชานม ภายใตตราสินคา “เชชนยา” (Zenya) ของบริ
ข ษัทฯ
นอกจากนี้ เครื่องดื่มในโถกกดจะมีเครื่องดื่มประเภทอื
ม
่นๆ ซึง่ จะเปนทางเลือกให
อ แตละรานสสามารถเลือกไดตตามความเหมาะะสมกับพื้นที่
ของแตละรราน ซึ่งบริษัท ซพี
ซี ออลล จํากัด (มหาชน) จะมีการพั
ก ฒนาสินคารรวมกับผูจําหนายสิ
า นคาแตละราย สําหรับเครื่องดื
ง ่มประเภท
นี้จะอธิบายยรายละเอียดเพิพิ่มเติมในขอ 3. ผลิตภัณฑที่บริษัษทฯ รวมพัฒนาเพื
น ่อจําหนายเเปนครั้งคราวหรืรือตามฤดูกาล (Seasonal)
นอกเหนือจากบริ
จ ษัท ซีพี ออลล
อ จํากัด (มหหาชน) แลว บริษัษทฯ ยังไดรวมพัพัฒนาเครื่องดื่มในโถกดเพื
ใ
่อจําหหนายใหกับรานออาหารที่เปน
เครือขายธุธรกิจอาหารตางๆๆ อีกดวย

2. เคครื่องดื่มปรุงสําเร็
า จชนิดผงพรรอมชง
น
นอกเหนื
อจากกาารรวมพัฒนาเคครื่องดื่มในโถกกดแลว บริษัทฯ ยังไดพัฒนาเคครื่องดื่มปรุงสําเร็จชนิดผง
พรอมชงขนาด 35 กรัม เพื่อจัดจําหนายใใหกับราน All Café ซึ่งเปนรานจําหนายเครืรื่องดื่มชงสดที่ตตัั้งอยูในราน 7-EEleven โดย
บริษัทฯ เริริ่มจําหนายผลิตภั
ต ณฑประเภทนนี้เมื่อเดือนมิถุนายน
น 2557 ปจจุ
จ บันมี 3 รสชาาติ ไดแก ชานมม ชาเขียวนมมัทฉะ
ท และชา
มะนาว
3. ผลิตภัณฑที่บริษั
ษทฯ รวมพัฒนาเพื
น ่อจําหนายเป
ย นครั้งคราววหรือตามฤดูกาาล (Seasonal))
น
นอกเหนื
อจากผลิตภัณฑหลักที่บริิษัทฯ รวมพัฒนากั
น บพันธมิตรหหลักทางธุรกิจ (KKey Strategic Paartner) แลว
บริษัทฯ และคูคายังรวมพพัฒนาผลิตภัณฑ
ฑเครื่องดื่มเพื่อจํ
อ าหนายในแตละชวงเวลาใหเหมาะสมตามฤ
เ
ฤดูกาล ตัวอยางผลิ
ง ตภัณฑ
ประเภทนี้ ไดแก
- เครื่องดื่มในโโถกดประเภทอื่นๆ
น ซึ่งจะเปนทาางเลือกใหแตละรรานสามารถเลือกไดตามความเหหมาะสมกับ
พื้นที่ของแแตละราน ซึ่งจะมีมีการสับเปลี่ยนเเครื่องดื่มตามระะยะเวลาที่กําหนนด เครื่องดื่มประะเภทนี้ที่บริษัทฯ รวมพัฒนากับ บริษัท ซีพี
ออลล จํากัด (มหาชน) เชชน กาแฟลาเต ชากลิ่นจับเลี้ยง ชาเขียวมัทฉะะ ชาเขียวนมกลิ่นแคนตาลูป โออเลี้ยง และกาแฟฟเย็นสูตรเจ
เปนตน
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- ท็อปปง (Toppping) สําหรับเตติมลงในเครื่องดืดื่ม โดยบริษัทฯ รวมพัฒนาผลิตตภัณฑประเภททท็อปปงกับ
ท
บริษัท ซีพีพี ออลล จํากัด (มมหาชน) ประกออบดวย 5 กลิ่น ไดแก กลิ่นเลมอน กลิ่นเชอรี่ กลิ
ก ่นลิ้นจี่ กลิ่นววานิลลา และกลินเฮเซลนั
่
โดยเปนผลิลิตภัณฑน้ําเชื่อม (Syrup) สําหรับเติมลงในเคครื่องดื่มในตูกดและเครื
ด
่องดื่มในนโถกดในราน 77-Eleven เพื่อเพิ่มรสชาติ
ใหกับเครื่องดื
อ ่มและชวยสรางความสนุกสนานและความ
ส
แปลกใหมในกาารบริโภค บรรจุในซองที่มีสีสันสดใส ขนาดบรรจุ 15 กรัม
จําหนายในนราน 7-Eleven ราคาจําหนายซซองละ 5 บาท โดยวางจํ
โ
าหนายในช
ย วงฤดูรอนรระหวางเดือนมีนนาคมถึงพฤษภาาคม 2558

2.2.2 กลุมผลิ
ผ ตภัณฑที่จาหน
าํ ายภายใตตราสิ
ต นคาของบบริษัทฯ (Businness to Customer : B2C)
นอกเเหนือจากกลุมผลิลิตภัณฑที่บริษัทฯ
ท รวมพัฒนากักับพันมิตรทางธุธรกิจแลว บริษัททฯ ยังมีผลิตภัณฑ
ณ ที่บริษัทฯ
เปนผูคิดและพั
แ ฒนาสูตรกการผลิตเพื่อจําหน
า ายภายใตตราสินคาของบริริษัทฯ เอง โดยผลิตภัณฑในกลลุมนี้สามารถแบบงไดเปน 5
ประเภท ดัังนี้
ช ยวพรอมดื่ม (Ready to Drink) ตรา “เชน
นยา” (Zenya)
1. ชาเขี
เคครื่องดื่มประเภททนี้เปนเครื่องดื่มชาเขี
ม ยวที่ผลิตจากใบชาแท
จ
ผสมมน้ําผลไมเขมขน แรธาตุ และวิตามินตางๆ
ที่มีรสชาติเปนเอกลักษณ ใหความรูสึกสดดชื่นไดรสชาติเต็มๆ ของทั้งชาแและน้ําผลไม ภายใตแนวคิดผลิตตภัณฑที่วา “Zennya Super
Power from Super Fruit”” ประกอบดวย 3 รสชาติ ไดแก (1) ชาเขียวพรรอมดื่มผสมน้ําทัับทิม ที่เพิ่มแอนนติออกซิแดนทเป
เ นสองเทา
จากชาเขียวและผลทั
ย
บทิม (2) ชาเขียวพรอมดื่มผสมองุนแดง
น ที่ชวยลดโโคเลสเตอรอลใในรางกาย และ (3) ชาเขียวพรรอมดื่มผสม
น้ําสม ที่สงผลดี
ง
ตอระบบภูมิคุมกันในรางกาย บรรจุในขวดดพลาสติกที่มีสีสันสดใสเหมาะกับกลุ
บ มผูบริโภคทุทุกเพศทุกวัยโดยยเฉพาะกลุม
วัยรุน มีขนาดบรรจุ
น
500 มิลลิลิตร วางจําหน
ห ายทั้งในประเททศและตางประเเทศ โดยมุงเนนตลาดต
ต
างประเททศในแถบอาเซียนเป
ย นหลัก
โดยเฉพาะะอยางยิ่ง ประเททศกัมพูชา ราคาจําหนายหนารานคาปลีกในปประเทศขวดละ 20
2 บาท สําหรับบตลาดตางประเเทศบริษัทฯ
จะทําการพัพัฒนาสูตรผลิตภัณฑใหเหมาะสมมกับความตองกการของกลุมลูกคาในแตละประเททศรวมถึงขอกําหหนดของแตละปประเทศ เชน
ชาเขียวพรรอมดื่มสูตรหวานนนอยที่ไดรับเครืรื่องหมาย Healtthier Choice จากก Health Promootion Board ปรระเทศสิงคโปร เพืพื่อรับรองวา
เปนเครื่องดืดื่มเพื่อสุขภาพแและสามารถวางจจําหนายในโรงเรีรียนทั่วประเทศสิสิงคโปรได เปนตน
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2. กาแฟปรุงสําเร็จ ตรา “วีสลิม” (VSlim)
เคครื่องดื่มประเภทนี้เปนเครื่องดืดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพและควบค
ข
คุมน้ําหนักที่มีใยอาหารสูง ไขมันต่ํา ไมมี
โคเลสเตอรรอล เหมาะสําหรั
ห บกลุมวัยทํางาาน อีกทั้งยังชวยให
ย ผูบริโภคมีรปร
รู างที่ดี ดวย 3 คุณประโยชนจากใยอาหาร สารสกั
ส ดจาก
ถั่วขาว และแอลคารนิทีน ตอบสนองความ
ต
มตองการของกลุมผูบริโภคที่ใสใจในเรื
ใ
่องสุขภาพพและความงาม กาแฟปรุงสําเร็จภายใต
จ
ตรา
สินคา “วีสลิม” (VSlim) สามมารถแบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
ก) กาแฟปรุงสําเร็
เ จพรอมดื่ม (RReay to Drink) ตรา
ต “วีสลิม”
เครื่องดื่มประะเภทนี้เปนเครื่องดื
อ ่มกาแฟเย็นปรุ
ป งสําเร็จพรอมดื
ม ่มที่มีสวนประะกอบสําคัญ ไดแก
แ ไฟเบอร
สารสกัดจาากถั่วขาว และแออลคารนิทีน บรรรจุในกระปองที่มีมขี นาดบรรจุ 2400 มิลลิลิตร ประกกอบดวย 2 รสชชาติ ไดแก 1) เอสเปรสโซ ที่
มีรสชาติเขมเต็มรสชาติกาแฟ
า และ 2) ลาเต ที่มีรสชาติหอมมั
อ น กลมกลอม โดย VSlim ถือเปนยี่หอแรกทีที่ผลิตกาแฟเพื่อสุขภาพและ
ควบคุมน้ําหนักในรูปแบบกกระปอง ทําใหผูผูบริโภคสามารถถดื่มไดในทุกที่ทุทุกโอกาส บริษัทฯ
ท จัดจําหนายกกาแฟปรุงสําเร็จพร
พ อมดื่มทั้ง
ในประเทศและกลุมประเทศศอินโดไชนา เชน เมียนมาร กัมพู
ม ชา เปนตน สําหรับตลาดในปประเทศบริษัทฯ มุงเนนการจัดจําหน
า ายผาน
รานสะดวกกซื้อเปนหลัก ราคาจําหนายหนาร
า านคาปลีกในปประเทศกระปองลละ 20 บาท

ข) กาแฟปรุงสําเร็
เ จชนิดผงพรอมชง
ม ตรา “วีสลิม”
ม
เครื่องดื่มประะเภทนี้เปนเครื่องดื
อ ่มกาแฟปรุงสํสาเร็จชนิดผงที่มีมีสวนประกอบสํสาคัญเหมือนกับที่ใชสําหรับ
กาแฟปรุงสํสาเร็จพรอมดื่ม ได
ไ แก ไฟเบอร สารสกั
ส ดจากถั่วขาว
ข และแอลคารรนิทีน บรรจุในซซองที่มีขนาดบรรรจุ 14 กรัม ประะกอบดวย 2
รสชาติ ไดดแก 1) ลาเต ที่มีรสชาติหอมมัมัน กลมกลอม และ
แ 2) มอคคา ที่มีรสชาติเขมเต็มรสชาติกาแแฟและช็อคโกแแลต สําหรับ
ผลิตภัณฑประเภทนี้ บริษัษัทฯ จะวางจําหนนายในรานคาสะะดวกซื้อในประเเทศ โดยจําหนายในรู
า ปแบบถุงบบรรจุ 5 ซอง ราคาจําหนาย
ถุงละ 55 บาท
บ

3. เคครื่องดื่มปรุงสําเร็
า จชนิดผง ตรา “ชาชา” (Shha Sha)
เคครื่องดื่มประเภททนี้เปนผลิตภัณฑ
ณ ปรุงสําเร็จชนินิดผง บรรจุในซซองที่มีขนาดบรรจุ 1,000 กรัม จําหนายใน
รูปแบบลังบรรจุ
บ 6 ซอง ราคคาจําหนาย 9800 บาทตอลัง จัดจํจาหนายใหกับรานขายเครื่องดื่มทั
ม ่วไปในประเททศ ภายใตแนวคิดที่ตองการ
ใหความสะะดวก เพียงเทน้น้ําผสมลงไปก็สามารถจําหนายได
ย ทันที โดยใหหรสชาติที่สม่ําเสมอคุมราคา แและใหผูบริโภคไไดสัมผัสกับ
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รสชาติไทยยๆ ใหความรูสึกสดชื
ก ่นไดทุกที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส
ก
ประกอบบดวย 2 รสชาติติ ไดแก ชานม แและชาเขียวนม โดยบริ
โ
ษัทฯ
มุงเนนการรจัดจําหนายใหกักับรานคาสงในปประเทศเปนหลัก

4. เคครื่องดื่มปรุงสําเร็
า จชนิดผง ตรรา “ณ อรุณ” (NNa-Arun)
เปปนผลิตภัณฑปรุงสําเร็จชนิดผง บรรจุในซองทีมี่มีขนาดบรรจุ 5000 กรัม จําหนายยในรูปแบบลังบรรรจุ 10 ซอง
แ ดผลิตภัณฑ
ณ ที่ตองการใหผูผบริโภคไดสัมผัสและลิ้มลองกัับรสชาติไทยๆ โดยคัดสรร
ราคาจําหนนาย 1,000 บาททตอลัง ภายใตแนวคิ
วัตถุดิบคุณภาพ
ณ เพื่อใหไดรสชาติแทๆ ในรราคาที่คุมคา ใหหความสดชื่นไดทุทกที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส ปรระกอบดวย 3 รสสชาติ ไดแก
1) กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผงงสูตรลาเต ที่มีรสชาติหอมหวานน เขมขน ตามแบบบเมล็ดกาแฟคัคั่วบดของไทย 22) ชาไทยนมปรุงสํ
ง าเร็จชนิด
ผง ที่มีรสชชาตินุมและกลมกลอมตามแบบตนตําหรับชานมไทยแท และ 3)
3 ชาเขียวนมปปรุงสําเร็จชนิดผผง ที่มีรสชาติหวานมันจาก
สวนผสมของนมและชาเขียว
ย เพิ่มความกลมกลอมดวยกลิ่นมะลิ
น โดยบริษทฯ
ทั มุงเนนตลาดดตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งร
ง านอาหาร
ไทยและรานขายผลิตภัณฑ
ฑจากเอเชีย (Asian Grocery) เปปนหลัก

5. เคครื่องดื่มปรุงสําเร็
า จชนิดผง ตรรา “สวัสดี” (Saawasdee)
เปปนเครื่องดื่มคุณภาพที
ณ
่ผลิตภายยใตแนวคิดที่ตองการสรางความมแตกตางและคววามแปลกใหมในการบริ
น
โภค
โดยคัดสรรรวัตถุดิบคุณภาาพสูง ออกแบบรสชาติและบรรรจุภัณฑที่แสดงถถึงเอกลักษณเฉพาะของความ
ฉ
เปนไทย ภายใตตราสินคา
“สวัสดี” ซึ่งเป
ง นเครื่องดื่มปรุ
ป งสําเร็จชนิดผงง ประกอบดวย 3 รสชาติ ไดแกก 1) นมทุเรียนผผสมเนื้อทุเรียน ตราสวัสดี บางงกอกทุเรียน
เปนเครื่องดืดื่มรอนที่จะทําใหหผูบริโภคไดสัมผั
ม สถึงรสชาติของทุ
อ เรียนซึ่งเปนราชาแห
น
งผลไมเมื
เ องรอน 2) นมมมะมวงผสมเนื้อมะมวง ตรา
สวัสดี รอยััลแมงโก เปนเครืรื่องดื่มรอนที่มีกลิ
ก ่นหอม ชวยใหหผูบริโภคไดผอนคลายอย
น
างเต็มที
ม ่ และ 3) ชานมมไทย ตราสวัสดี ชาไทย ที่มี
รสชาติหอมม หวาน มัน และะเขมขนในแบบชชานมไทย เครื่องดื่ม “สวัสดี” บรรรจุในซองที่มีขนาดบรรจุ
น
30 กรัรัม จําหนายในรูปแบบกล
ป
อง
บรรจุ 5 ซออง สําหรับชานมมไทยจําหนายในนรูปแบบกลองบรรรจุ 10 ซอง โดยยมุงเนนการจัดจําหนายในตลาดดตางประเทศโดยยเฉพาะกลุม
ผูบริโภคชาาวจีนเปนหลัก
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2.3 การตลาดและการแขงขัน
2.3.1 กลยุทธในการแขงขัน
1. การสรางความเปนพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partnership) กับคูคา
หัวใจสําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คือ การสรางความสัมพันธในลักษณะความเปนพันธมิตร
ทางธุรกิจ (Business Partnership) กับคูคา ไมวาจะเปนลูกคา ผูรับจางผลิตสินคา (Original Equipment Manufacturer หรือ
OEM) ผูจัดจําหนายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายสรางความสัมพันธในระยะยาวกับคูคา โดยดําเนินงาน
รวมกันภายใตแนวคิดของความเปนพันธมิตรทางธุรกิจตอกัน ซึ่งนอกเหนือจากการซื้อขายสินคาระหวางกันแลว บริษัทฯ จะ
ทํางานกับคูคาอยางใกลชิด มีการแลกเปลี่ยนแนวคิด รวมถึงรวมกับคูคาในการกําหนดแผนธุรกิจรวมกัน พัฒนาสินคาและ
ออกแบบบรรจุภัณฑที่ตอบสนองตอโจทยของลูกคาและสถานการณทางการตลาดไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
บริษัทฯ และคูคาจะมีการนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหมๆ และ Update แนวโนมของตลาดเครื่องดื่มทั้งในประเทศและ
ตางประเทศกันเปนประจํา การสรางความสัมพันธในลักษณะดังกลาวจะเปนการสรางประโยชนใหเกิดขึ้นทั้งสองฝายจึงสงผลทํา
ใหการทําธุรกิจกับคูคาเปนไปอยางมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว จะเห็นไดจากการที่บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูจัดจําหนายที่ดําเนินงาน
รวมกับ 7-Eleven ภายใตความเปนพันธมิตรทางธุรกิจตอกัน (Key Strategic Partner) สงผลทําใหบริษัทฯ ไดรับโอกาสในการ
พัฒนาสินคาใหมๆ จากลูกคา รวมไปถึงการนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆ ใหลูกคาพิจารณาอยางตอเนื่อง สงผลทําใหยอดขายของ
บริษัทฯ เติบโตมาโดยตลอด และในป 2556 บริษัทฯ ไดรับรางวัล Partnership Award 2013 “Best of Business Growth” จาก
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนรางวัลที่มอบใหแกคูคาที่สนับสนุนการทํางานเปนอยางดีและมีผลการดําเนินงานเติบโต
ดีเยี่ยม โดยผูประกอบการสวนใหญที่ไดรับรางวัลดังกลาวลวนแตเปนบริษัทขนาดใหญ จึงแสดงใหเห็นวาบริษัทฯ ไดรับการยอมรับ
จากลูกคาเทียบเทากับองคกรชั้นนําของประเทศ
2. การพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความเปนเอกลักษณและความแตกตางอยางชัดเจน
ปจจัยหลักอีกประการหนึ่งที่ทําใหบริษัทฯ เติบโตอยางตอเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ ใหความสําคัญกับ
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณและความแตกตางอยางชัดเจนทั้งรูปแบบและรสชาติ เชน
การสรางคาแรกเตอรใหชาเขียวไมจําเปนตองมีสีเขียว ภายใตคอนเซ็ปต “The Colorful Green Tea” จนกระทั่งปจจุบันไดตอยอด
แนวคิดเปน “Super Power from Super Fruit” การพัฒนาเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของชิ้นเนื้อผลไมภายใตตราสินคา “สวัสดี” เปน
ตน ทําใหสามารถตอบสนองตอโอกาส ชองวางทางธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลาไดอยางเหมาะสมและ
รวดเร็ว อีกทั้งสามารถมุงเนนกลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการและไลฟสไตลของผูบริโภคได
หลากหลายและทั่วถึง โดยจะเปนการทํางานรวมกันระหวางฝายการตลาด ฝายขาย และฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ โดยฝาย
การตลาดจะศึกษาและติดตามแนวโนมตลาดเครื่องดื่มทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูบริโภคอยางใกลชิด จากนั้นทีมงานฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจะทําหนาที่ในการคิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑรวมถึงการ
ออกแบบตัวผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนองตอโจทยที่ไดรับ ทั้งนี้ ทีมงานฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีความรู
ความชํานาญและประสบการณในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มมาเปนเวลานาน ทําใหสามารถคิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่มี
เอกลักษณและความแตกตางออกสูตลาดไดอยางตอเนื่อง การสรางความเปนเอกลักษณและความแตกตางของผลิตภัณฑ
ดังกลาวยังทําใหลดความเสี่ยงในแงของการทดแทนกันของเครื่องดื่มประเภทเดียวกัน เนื่องจากถึงแมจะเปนสินคาประเภท
เดียวกัน แตสินคาของบริษัทฯ ก็มีความแตกตางในดานของรสชาติที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวที่ลอกเลียนแบบไดยาก จึงทําให
ผูบริโภคมีความชื่นชอบในผลิตภัณฑของบริษัทฯ และตองกลับมาซื้อสินคาของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง ทําใหอํานาจการตอรองกับ
ตัวแทนจําหนาย/ผูนําเขาสินคาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นตามไปดวย
3. การรักษาคุณภาพผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน
นอกเหนือจากการคิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ที่มีความเปนเอกลักษณแลว บริษัทฯ ยังคงมุงเนน
การผลิตสินคาที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา โดยบริษัทฯ ไดวางนโยบายในการควบคุมดูแลคุณภาพของ
ผลิตภัณฑในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแตการคัดเลือกและจัดหาวัตถุดิบจากแหลงและผูผลิต/ผูจัดจําหนายที่มีคุณภาพ สําหรับวัตถุดิบ
หลักที่ใชในการผลิตสินคาแตละประเภท ถึงแมวาผลิตภัณฑสวนใหญของบริษัทฯ ผลิตโดยผูรับจางผลิตซึ่งจะเปนผูจัดหาวัตถุดิบ
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เอง แตบริษัทฯ จะเปนผูกําหนดรายชื่อผูผลิต/ผูจัดจําหนายวัตถุดิบหลักที่สามารถนํามาใชในการผลิต และผูรับจางผลิต/โรงงาน
ของบริษัทฯ จะตองตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่สั่งซื้อในแตละครั้งใหเปนไปตามคุณสมบัติ (Specification) ที่บริษัทฯ กําหนด
รวมถึงตองสงตัวอยางวัตถุดิบมาใหฝายประกันคุณภาพตรวจสอบเปนประจําทุกยอดสั่งซื้อ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวาสินคาที่ผลิตไดมี
รสชาติตามที่กําหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑในระหวางกระบวนการผลิตจนถึง
ขั้นตอนสุดทายกอนที่จะสงมอบใหลูกคา การดําเนินการทั้งหมดของบริษัทฯ ดังกลาวขางตนมีวัตถุประสงคเพื่อใหมั่นใจไดวา
ผลิตภัณฑที่บริษัทฯ จัดหาและผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กําหนด
จากการที่ผลิตภัณฑสวนใหญของบริษัทฯ ผลิตโดยผูรับจางผลิตจากภายนอก บริษัทฯ จึงใหความสําคัญ
ในการคัดเลือกผูรับจางผลิตเปนอยางมาก เริ่มตั้งแตการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของโรงงานผูรับจางผลิต โดยโรงงานผู
รับจางผลิตทุกรายตองผานเกณฑการรับรองมาตรฐานการผลิตตางๆ ไมวาจะเปนมาตรฐาน GMP และมาตรฐาน HACCP
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตรวจสอบขั้นตอนและกระบวนการผลิต การทดลองผลิตสินคาตัวอยาง และการผลิตสินคาครั้งแรก (First
Batch Production) และในระหวางกระบวนการผลิต ฝายประกันคุณภาพของผูรับจางผลิตเองจะมีการตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งผูรับจางผลิตตองจัดสงตัวอยางสินคาใหฝายประกันคุณภาพของบริษัทฯ ตรวจสอบทุก Batch
เพื่อใหมั่นใจไดวาสินคาที่ผลิตไดมีคุณภาพตรงตามที่กําหนดกอนจัดสงสินคาใหแกลูกคา ตลอดจนการสุมตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑที่จุดจําหนายในรานคา
4. การประชาสัมพันธและสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการสงเสริมการขายและประชาสัมพันธผลิตภัณฑอยางมาก โดยมีกิจกรรมทาง
การตลาดอยางสม่ําเสมอเพื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑของบริษัทฯ ใหเปนที่รูจักผานชองทางหลัก ไดแก การออกงานแสดงสินคา
ประเภทอาหารและเครื่องดื่มทั้งในประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง ซึ่งชวยทําใหบริษัทฯ มีโอกาสไดพบปะแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับกลุมลูกคาเปาหมายตางๆ ทั้งที่เปนลูกคาโดยตรง หรือกลุมที่เปนผูจัดจําหนาย ผูนําเขา หรือผูคาสงตางๆ จากทั่วโลก
อันจะสงผลทําใหผลิตภัณฑของบริษัทฯ เปนที่รูจักมากยิ่งขึ้นและชวยทําใหสามารถขยายตลาดใหครอบคลุมฐานลูกคาไดกวางขึ้น
อีกทั้งยังไดรับขอคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ชวยใหสามารถนํามาปรับปรุงและพัฒนาสินคาของบริษัทฯ ไดตรงตามความ
ตองการของลูกคาในแตละกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากนี้แลว การเขารวมงานแสดงสินคาตางๆ ยังชวย
ใหบริษัทฯ ไดรับขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงนวัตกรรมใหมๆ ของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งจะทําให
สามารถประเมินแนวโนมการพัฒนาสินคาใหตอบสนองตอความตองการหรือไลฟสไตลของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็วไดอยางทันการณ
ที่ผานมา บริษัทฯ ไดเขารวมงานแสดงสินคาตางๆ อาทิเชน
- THAIFEX World of Food Asia จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกป ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย
- SIAL China : Asia’s Leading Food & Beverage Exhibition จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกป ที่
เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศจีน
- FHC China : China’s Global Food & Hospitality Trade Show จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุก
ป ที่เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศจีน
- Fine Food Australia จัดขึ้นในเดือนกันยายนของทุกป ที่เมืองซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย
- Gulf Food Dubai : The World’s Biggest Annual Food & Hospitality Show จัดขึ้นในเดือน
กุมภาพันธของทุกป ที่ประเทศดูไบ
- Foodex Japan จัดขึ้นในเดือนมีนาคมของทุกป ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุน

สวนที่ 2 หนา 12

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน)
2.3.2 ลักษณะลูกคาและลูกคากลุมเปาหมาย
ลูกคาเปาหมายของบริษัทฯ ครอบคลุมกลุมผูบริโภคทุกเพศทุกวัย โดยมีความแตกตางกันตามแตละประเภท
ผลิตภัณฑ ดังนี้
ผลิตภัณฑ
 เครื่องดื่มในโถกด
 ชาเชียวพรอมดื่ม ตรา “Zenya”
 กาแฟเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ําหนัก ตรา “VSlim”

 เครื่องดื่มปรุงสําเร็จชนิดผง ตรา “Sha Sha”
 เครือ่ งดื่มปรุงสําเร็จชนิดผง ตรา “Na Arun”
 เครือ่ งดื่มปรุงสําเร็จชนิดผง ตรา “Sawasdee”

กลุมลูกคาเปาหมาย
กลุมผูบริโภคในวัยทํางานตั้งแตอายุ 20-49 ป รายไดนอยถึง
ปานกลาง
กลุมผูบริโภควัยรุน จนถึงวัยเริ่มตนทํางาน อายุ 15-30 ป
รายไดนอ ยถึงปานกลาง
กลุมผูหญิงที่ใสใจเรือ่ งสุขภาพและความงาม และวัยทํางานที่
ตองการเติมความสดชื่นระหวางการทํางาน อายุ 20-39 ป
รายไดปานกลางถึงสูง
กลุมผูบริโภควัยทํางาน อายุ 30-49 ป รายไดนอ ยถึงปานกลาง
กลุมผูบริโภควัยทํางาน อายุ 30-49 ป รายไดนอ ยถึงปานกลาง
กลุมผูบริโภควัยทํางาน อายุ 21-39 ป รายไดปานกลางถึงสูง
เนนตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีนเปนหลัก

ตารางแสดงสัดสวนรายไดจากการขายแยกตามประเภทลูกคาในป 2555-2557 และงวด 6 เดือนแรกป 2558
ป 2555
ป 2556
ป 2557
ม.ค. - มิ.ย. 2558
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
รายไดจากการขายในประเทศ
975.44 91.75
958.42 89.76
872.72 87.04 465.94 93.92
รายไดจากการขายตางประเทศ*
87.71
8.25
109.35 10.24
129.93 12.96
30.15
6.08
รวมรายไดจากการขาย
1,063.15 100.00 1,067.77 100.00 1,002.65 100.00 496.09 100.00
หมายเหตุ : รายไดจากการขายตางประเทศดังกลาวรวมตัวเลขในสวนที่เปน Indirect Export ดวย
รายไดจากการขาย

2.3.3 นโยบายราคา
บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดราคาขายจากตนทุนบวกอัตรากําไรขั้นตนที่เหมาะสม (Cost Plus Margin)
ซึ่งจะแตกตางกันตามราคาตลาดของสินคาแตละประเภทรวมถึงชองทางการจัดจําหนาย โดยจะคํานึงถึงภาวะการแขงขันของแตละ
ตลาด รวมถึงการยอมรับในตัวผลิตภัณฑของลูกคาแตละกลุม นอกจากนี้ อาจมีการจัดโปรโมชั่นในแตละชวงขึ้นอยูกับสภาวะตลาดและ
กลยุทธการตลาดของบริษัทฯ ซึ่งอาจเปนการใหสวนลด ของแถม หรือรายการสงเสริมการขายอื่นๆ โดยเปนการจัดรวมกับพันธมิตร
ทางการคาตางๆ
2.3.4 การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
บริษัทฯ จําหนายสินคาผานชองทางการจัดจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยบริษัทฯ มีทีมงานขาย
ที่รับผิดชอบติดตอและประสานงานการขายในชองทางการจําหนายตางๆ เพื่อใหการกระจายสินคาเปนไปอยางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ สําหรับการขายในประเทศจะเปนการจําหนายสินคาใหแกรานคาสงขนาดใหญและรานคาปลีก สวนการขายใน
ตางประเทศนั้น จะเปนการขายผานผูนําเขา (Importer) และ/หรือตัวแทนจําหนาย (Distributor) โดยรายละเอียดชองทางการจัด
จําหนายสินคาของบริษัทฯ มีดังนี้
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1. ชองทางการจําหนายสินคาในประเทศ
บริษัทฯ มีทีมงานขายในประเทศทําหนาที่ดูแลติดตอและประสานงานการขายสินคาผานชองทางการ
จําหนายในประเทศ โดยการจําหนายสินคาในประเทศจะมีทั้งการขายเปนเงินสด และการขายแบบใหเครดิตทางการคากับลูกคา
ซึ่งสวนใหญจะมีระยะเวลาการใหเครดิตประมาณ 30-60 วัน สําหรับชองทางการจําหนายในประเทศสามารถแบงออกเปน 2
ประเภท ดังนี้
ก) ชองทางการคาปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade)
บริ ษั ท ฯ จํ า หน า ยสิ น ค า ให กั บ ร า นค า ปลี ก ร า นค า ส ง และช อ งทางจํ า หน า ยที่ เ ป น ร า นค า แบบ
เฉพาะเจาะจงที่กระจายอยูทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเปนการขายผานหนวยรถ (Van Sales) และการขายผานตัวแทนจําหนาย
สินคาที่เปนรานคาสงขนาดใหญ
- การขายผานหนวยรถ (Van Sales) เปนการขายโดยพนักงานขายของบริษัทฯ ที่อยูประจํารถซึ่ง
จะทําหนาที่เยี่ยมเยียนลูกคาเพื่อตรวจสอบตลาดและขายสินคาใหแกลูกคา รวมทั้งการนําเสนอสินคาใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย
เพื่อ เป นการสรางฐานลู กค าใหม โดยแบ งเขตการกระจายสิ นค าครอบคลุ มภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ตะวัน ออก ตะวั นตก
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งนี้ การขายผานหนวยรถจะมุงเนนการกระจายสินคาผานชองทางการจําหนายแบบเฉพาะเจาะจงเปน
หลัก เชน โรงพยาบาล โรงงาน สถานศึกษา และสนามกอลฟ เปนตน ปจจุบัน บริษัทฯ มีรถ Van Sale จํานวน 4 คัน
- การขายผานรานคาสงขนาดใหญ โดยบริษัทฯ มีการแตงตั้งรานคาสงขนาดใหญจํานวน 1 ราย
ตอ 1 เขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งในปจจุบันมี 3 เขต ไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง และ
ภาคกลาง เพื่อกระจายสินคาของบริษัทฯ ใหกับเครือขายรานคาปลีก และรานคาสงขนาดเล็ก
ข) ชองทางการคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade)
บริษัทฯ จัดจําหนายสินคาโดยตรงใหกับ Modern Trade โดยมุงเนนการจําหนายใหกับรานคาสะดวกซื้อ
(Convenience Store) เปนหลัก เชน เซเวนอีเลฟเวน แฟมิลี่มารท เทสโกโลตัสเอ็กซเพรส วิลลามารเก็ต ลอวสัน108 และมินิ
บิ๊กซี เปนตน สําหรับสินคาที่จัดจําหนายผาน Modern Trade สวนใหญจะเปนเครื่องดื่มในโถกด ซึ่งจําหนายผาน 7-Eleven และ
กาแฟเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ําหนัก ตรา “VSlim”
2. ชองทางการจําหนายสินคาในตางประเทศ
บริษัทฯ มีทีมงานฝายขายทําหนาที่ดูแลติดตอและบริหารจัดการชองทางการจําหนายสินคาในตลาด
ตางประเทศ โดยบริษัทฯ จําหนายสินคาผานผูนําเขา (Importer) และ/หรือตัวแทนจําหนาย (Distributor) ในตางประเทศเพื่อ
กระจายสินคาตอไปยังผูบริโภคในประเทศนั้นๆ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจําหนายจากความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ
ศักยภาพทางการตลาด ประสบการณในพื้นที่ ฐานะทางการเงิน และความพรอมของตัวแทนจําหนาย ปจจุบันบริษัทฯ มีตัวแทน
จําหนายสินคาในตางประเทศจํานวน 5 ราย สําหรับการจําหนายสินคาในตางประเทศบริษัทฯ มีนโยบายการขายหลักเปนเงินสด
โดยลูกคาจะตองโอนเงินชําระคาสินคาใหแกบริษัทฯ ทั้งจํานวนกอนการสงสินคา
ผลิตภัณฑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เครื่องดืม่ ในโถกด
ชาเขียวพรอมดื่ม ตรา “Zenya”
กาแฟเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ําหนัก ตรา “VSlim”
เครื่องดืม่ ปรุงสําเร็จชนิดผง ตรา “Sha Sha”
เครื่องดืม่ ปรุงสําเร็จชนิดผง ตรา “Na Arun”
เครื่องดืม่ ปรุงสําเร็จชนิดผง ตรา “Sawasdee”

ชองทางการจําหนาย
ในประเทศ
ตางประเทศ
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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2.3.5 ภาวะอุตสาหกรรม
จากรายงานของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระบุวา ในป 2557 ผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศ (GDP) มีอัตราการขยายตัวอยูที่รอยละ 0.9 โดยในชวงครึ่งปแรกเศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบจากสถานการณ
ความไมสงบทางการเมืองภายในประเทศ สงผลกระทบตอการลงทุนของภาครัฐและความเชื่อมั่นของภาคครัวเรือน และภาค
ธุรกิจ ประกอบกับหนี้สินภาคครัวเรือนที่อยูในระดับสูงทําใหผูบริโภคระมัดระวังในการใชจายมากยิ่งขึ้น สําหรับชวงครึ่งหลังของป
เศรษฐกิจไทยเริ่มปรับตัวดีขึ้นจากการฟนตัวของภาคการสงออก การลงทุน และการทองเที่ยว ประกอบกับสถานการณการเมือง
ในประเทศที่เริ่มคลี่คลาย รวมถึงการลดลงของราคาน้ํามันในตลาดโลก อยางไรก็ตาม การใชจายภาคครัวเรือนยังคงชะลอตัวจาก
รายไดของเกษตรกรที่ลดลงเนื่องจากราคาพืชผลที่สําคัญลดต่ําลง และภาระหนี้สินที่ยังคงอยูในระดับสูง ตลอดจนภาคเอกชนสวน
ใหญยังคงชะลอการลงทุนเนื่องจากรอการฟนตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ
สําหรับไตรมาสสองของป 2558 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศอยูที่รอยละ 2.8 ปรับตัวลดลง
จากการขยายตัวรอยละ 3.0 ในไตรมาสที่ผานมา อันเปนผลมาจากการลงทุนรวมที่ชะลอตัวลงอยูที่รอยละ 2.5 โดยการลงทุน
ภาคเอกชนชะลอตัวลงรอยละ 3.4 ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวจากการใชจายในหมวดสินคาไมคงทน โดยการ
บริโภคเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮลมีการขยายตัวรอยละ 1.5 ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไดคาดการณวาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ในป 2558 จะมีอัตราการเติบโตอยูที่รอยละ 2.7-3.2 โดยมีปจจัยสนับสนุน
จากการใชจายและการลงทุนของภาครัฐที่ยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง ในขณะเดียวกันการใชจายและการลงทุนของภาคเอกชน
รวมถึงการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมการปรับตัวดีขึ้นตามแนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม ประกอบกับราคา
น้ํามันยังอยูในระดับต่ํา ซึ่งชวยเพิ่มอํานาจซื้อของประชาชนและภาคธุรกิจ
กราฟแสดงอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)
รอยละ
20

15.3

15
10
5

3.2 1.9 2.4
-4.1

0
-5
-10

3.1

6.2 5.1

5.3

2.7 2.6 0.7
1.0 2.1
-0.4 0.9

3.0 2.8

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2554

2555

2556

2557

2558

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ภาวะอุตสาหกรรมคาปลีกไทย
จากการที่รายไดหลักของบริษัทฯ มาจากการจําหนายผลิตภัณฑเครื่องดื่มผานคูคาที่เปนรานสะดวกซื้อ ดังนั้น
ภาวะอุตสาหกรรมคาปลีกในประเทศจึงสามารถแสดงใหเห็นถึงแนวโนมตลาดและการเติบโตของรายไดบริษัทฯ ไดอีกทางหนึ่ง
ซึ่งการเติบโตของอุตสาหกรรมคาปลีกจะเปนไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)
ตามที่กลาวขางตน จากขอมูลของสมาคมผูคาปลีกไทย ระบุวาในป 2557 ธุรกิจคาปลีกไทยมีอัตราการเติบโตเพียงรอยละ 3.5 ซึ่ง
สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวลง เนื่องจากผลกระทบของปญหาการเมืองในประเทศในชวง
ปลายป 2556 และยังคงสงผลตอเนื่องถึงป 2557 อยางไรก็ตาม ถึงแมกําลังซื้อของผูบริโภคจะยังไมฟนตัว แตธุรกิจคาปลีกยังคง
มีแผนขยายการลงทุนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ในตางจังหวัด เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคในปจจุบันที่ตองการความ
สะดวกสบาย จึงหันมาใชบริการรานคาสะดวกซื้อมากขึ้น รวมถึงการสงเสริมการลงทุนของภาครัฐในการพัฒนาทางดานการ
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คมนาคมในพื้นที่ตางจังหวัด และการเติบโตของความเปนเมือง (Urbanization) และการคาชายแดน สําหรับขอมูลประมาณการป
2558 สมาคมผูคาปลีกไทยคาดการณวาอุตสาหกรรมคาปลีกไทยจะขยายตัวไดถึงรอยละ 6.3 อันเปนผลมาจากการฟนตัวของ
เศรษฐกิจในประเทศ ทําใหผูบริโภคเริ่มมีการจับจายใชสอยมากยิ่งขึ้น
ตารางแสดงอัตราการขยายตัวของกลุมธุรกิจคาปลีกในชวงป 2555 - งวด 6 เดือนแรกของป 2558
ประเภท
รานคาปลีก

ป 2555

ซุปเปอรเซ็นเตอร/
ไฮเปอรมารเก็ต
ซุปเปอรมารเก็ต
รานคาสะดวกซื้อ
รวม

ป 2556

ป 2557

ม.ค. - มิ.ย. 2558

สาขา
307

รอยละ
2.75

สาขา
328

รอยละ
2.66

สาขา
350

รอยละ
2.62

อัตราการเติบโต
(รอยละ)
สาขา รอยละ 55/56 56/57
354
2.56
6.84
6.71

266
10,601
11,174

2.38
94.87
100.00

359
11,632
12,319

2.91
94.42
100.00

432
12,564
13,346

3.24
94.14
100.00

441
13,038
13,833

3.19
94.25
100.00

34.96
9.73
10.25

20.33
8.01
8.34

ที่มา : สมาคมผูคาปลีกไทย

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มประเภทไมมีแอลกอฮอล
เครื่องดื่มประเภทไมมีแอลกอฮอล (Non-Alcohol หรือ Soft Drink) ประกอบดวย น้ําอัดลม น้ําดื่มบรรจุขวด
เครื่องดื่มชูกําลัง/เกลือแร ชาพรอมดื่ม น้ําผักผลไม กาแฟพรอมดื่ม เครื่องดื่มสมุนไพรและผลไมแบบเอเชีย และน้ําหวานเขมขน
เครื่องดื่มประเภทไมมีแอลกอฮอลมีมูลคาตลาดกวา 200,000 ลานบาท โดยมีการเติบโตอยางตอเนื่องมาโดยตลอด และมีอัตรา
การเติบโตสูงกวาการบริโภคของภาคเอกชน เมื่อพิจารณาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม จะเห็นวาดัชนีการผลิตเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอลในป 2557 มีอัตราการเติบโตรอยละ 3.7 จากปที่ผานมา โดยมีอัตราการใชกําลังการผลิตสูงถึงรอยละ 93.3 ปรับตัว
เพิ่มขึ้นอยางมากจากอัตราการใชกําลังการผลิตเฉลี่ยในชวงป 2543-2556 ที่อยูที่รอยละ 73.5 อันเปนผลมาจากการสงเสริมการ
ขายและการจัดโปรโมชั่นและกิจกรรมทางการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ออกสูตลาดอยางตอเนื่อง รวมถึงชองทางการ
จําหนายที่เพิ่มมากขึ้นตามการขยายสาขาของรานคาปลีกสมัยใหม โดยเฉพาะรานคาสะดวกซื้อที่กระจายตัวอยูทั่วทุกภูมิภาคใน
ประเทศ
กราฟแสดงสวนแบงการตลาดเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ในประเทศไทย ป 2557
น้ําดื่มบรรจุขวด
22.6%

เครื่องดื่มชูกําลัง/เกลือแร
12.6%
ชาพรอมดื่ม
6.3%
น้ําผักผลไม
6.2%

น้ําอัดลม
42.3%

กาแฟพรอมดื่ม
4.7%
เครื่องดื่มสมุนไพรและผลไม
แบบเอเชีย 4.7%
น้ําหวานเขมขน
0.6%
ที่มา : ศูนยอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

สวนที่ 2 หนา 16

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน)
สําหรับภาพรวมตลาดเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล จะเห็นไดวาน้ําอัดลมมีสัดสวนการบริโภคมากที่สุด รองลงมา
ไดแก น้ําดื่มบรรจุขวดและเครื่องดื่มชูกําลัง/เกลือแร โดยในป 2557 การบริโภคเครื่องดื่มทั้ง 3 ประเภทดังกลาว คิดเปนสัดสวน
รอยละ 42.3 รอยละ 22.6 และรอยละ 12.6 ตามลําดับ หากพิจารณาประเภทของเครื่องดื่มที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑของบริษัทฯ
ไดแก ชาพรอมดื่มและกาแฟพรอมดื่ม (Ready to Drink) จะเห็นวาชาพรอมดื่มและกาแฟพรอมดื่มมีสวนแบงการตลาดรอยละ
6.3 และรอยละ 4.7 ของมูลคาตลาดเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลทั้งหมดในประเทศไทย ตามลําดับ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มประเภทชาพรอมดื่ม
ปจจุบันชาเปนเครื่องดื่มที่ไดรับความนิยมในการบริโภคอยางแพรหลาย เนื่องจากมีรสชาติและกลิ่นที่เปน
เอกลักษณ รวมถึงมีคุณประโยชนหลากหลายประการ เชน สามารถลดความเสี่ยงการเปนโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ลดระดับน้ําตาลใน
เลือด และชวยควบคุมไขมันในเลือด เปนตน โดยตลาดชาสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก ตลาดชาพรอมดื่มและตลาดชา
ใบ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในประเทศที่คอนขางรอนอบอาว ผูบริโภคสวนใหญนิยมบริโภคเครื่องดื่มเย็นเพื่อดับกระหายและให
ความสดชื่น ดังนั้น ชาพรอมดื่มจึงไดรับความนิยมในการบริโภคมากกวาชาใบซึ่งสวนใหญจะบริโภคเปนเครื่องดื่มรอน โดยตลาด
ชาในประเทศมีแนวโนมเติบโตเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด เปนผลมาจากกระแสความใสใจในสุขภาพของผูบริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหมๆ ออกสูตลาด การเพิ่มชองทางการจําหนายสินคา ตลอดจนการจัดกิจกรรมทางการตลาดสงเสริมการขายของผูประกอบการ
ในอุตสาหกรรม จากรายงานตลาดอาหารในประเทศไทยของศูนยอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร ระบุวาตลาดชาในประเทศยังมี
โอกาสในการเติบโตอีกมาก เนื่องจากอัตราการบริโภคชาของคนไทยโดยเฉลี่ยอยูที่ 0.09 กิโลกรัมตอคนตอป ซึ่งถือเปนปริมาณ
การบริโภคที่นอยมากเมื่อเทียบกับคนอังกฤษที่บริโภคชาเฉลี่ย 2.3 กิโลกรัมตอคนตอป หรือคนจีนที่บริโภคชาเฉลี่ยอยูที่ 0.4
กิโลกรัมตอคนตอป
หากพิจารณาตลาดชาที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไดแก ชาเขียวพรอมดื่ม (Ready to Drink Tea) จะ
เห็นวาตลาดชาเขียวพรอมดื่มในประเทศมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยตลาดชาเขียวพรอมดื่มในประเทศในป 2554-2557 มี
มูลคาตลาดโดยประมาณเทากับ 9,100 ลานบาท 13,000 ลานบาท 16,500 ลานบาท และ 16,000 ลานบาท ตามลําดับ และ
คาดการณวาตลาดชาเขียวพรอมดื่มในป 2558 จะมีมูลคาตลาดประมาณ 18,400 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 15
จากปที่ผานมา สาเหตุที่ตลาดชาเขียวพรอมดื่มในป 2555 มีการเติบโตอยางกาวกระโดดจากป 2554 เปนผลมาจากการที่มี
ผูประกอบการรายใหมเพิ่มขึ้นจํานวนมาก อีกทั้งผูประกอบการตางแขงขันกันอยางรุนแรงทั้งในเรื่องของการแขงขันดานราคา
การจัดโปรโมชั่นตางๆ รวมไปจนถึงการออกผลิตภัณฑรสชาติใหมๆ ซึ่งการแขงขันในลักษณะดังกลาวยังคงดําเนินไปอยาง
ตอเนื่องสงผลใหมูลคาตลาดชาเขียวพรอมดื่มในป 2556 ยังมีการเติบโตอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน และจากการที่ภาวะเศรษฐกิจ
ในประเทศเริ่มชะลอตัวอันเปนผลมาจากเศรษฐกิจโลกและเหตุการณความไมสงบทางการเมืองภายในประเทศในชวงปลายป
2556 และยังคงสงผลตอเนื่องมาจนถึงป 2557 สงผลกระทบตอกําลังซื้อของผูบริโภค ทําใหประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการ
จับจายใชสอยมากขึ้น จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหมูลคาตลาดชาเขียวในป 2557 ลดลงจากป 2556
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กราฟแสดงมูลคาตลาดชาเขียวพรอมดื่ม ในชวงป 2554 - 2558
ลานบาท
20,000

43%

16,000
12,000

อัตราการเติบโต
18,400
50%

16,500

16,000

40%

13,000

30%

27%

9,100

20%

15%

8,000
4,000

10%
0%

-3%

-10%
2554

2555

2556
มูลคาตลาด

2557

2558F

อัตราการเติบโต

ที่มา : Marketeer

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มประเภทกาแฟ
เครื่องดื่มประเภทกาแฟ สามารถแบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก กาแฟ 3 in 1 กาแฟผงสําเร็จรูป กาแฟพรอม
ดื่ม (Ready to Drink) และกาแฟฟงกชันนอล 3 in 1 ทั้งนี้ ในป 2557 ตลาดกาแฟมีมูลคาตลาดกวา 31,000 ลานบาท และมีการ
เติบโตอยางตอเนื่องทุกป คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 3.5 ตอป เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยที่นิยมดื่ม
กาแฟเพิ่มมากขึ้น โดยอัตราเฉลี่ยการบริโภคกาแฟของคนไทยอยูที่ 0.5 กิโลกรัมตอคนตอป ซึ่งแมจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นแตก็ยัง
ต่ํากวาอัตราเฉลี่ยของหลายประเทศ เชน เวียดนามอยูที่ 1 กิโลกรัมตอคนตอป ญี่ปุนอยูที่ 2 กิโลกรัมตอคนตอป ฝรั่งเศสอยูที่
5.42 กิโลกรัมตอคนตอป และสหรัฐอเมริกาอยูที่ 4.09 กิโลกรัมตอคนตอป ทําใหคาดวาแนวโนมการเติบโตของตลาดกาแฟยัง
สามารถขยายตัวไดอีกมาก นอกจากนี้ การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ก็จะเปนอีกหนึ่งปจจัยที่จะชวยใหตลาดกาแฟ
มีการเติบโตไดมากขึ้นเชนเดียวกัน
กราฟแสดงสวนแบงการตลาดเครื่องดื่มประเภทกาแฟ ในป 2557
กาแฟผงสําเร็จรูป
32.3%

กาแฟ 3 in 1
48.4%

กาแฟพรอมดื่ม
12.9%
กาแฟฟงกชันนอล 3 in 1
6.5%
ที่มา : Marketeer
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หากพิจารณาสวนแบงการตลาดสําหรับเครื่องดื่มประเภทกาแฟในประเทศไทย จะเห็นวาในป 2557 ผลิตภัณฑ
กาแฟ 3 in 1 มีสัดสวนการบริโภคมากที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 48.4 หรือคิดเปนมูลคาตลาดประมาณ 15,000 ลานบาท โดย
คาดการณวาตลาดกาแฟ 3 in 1 จะมีมูลคาประมาณ 16,200 ลานบาท ในป 2558 รองลงมา ไดแก กาแฟผงสําเร็จรูป กาแฟพรอมดื่ม
และกาแฟฟงกชันนอล 3 in1 การบริโภคกาแฟทั้ง 3 ประเภทดังกลาว ในป 2557 คิดเปนสัดสวนรอยละ 32.3 รอยละ 12.9 และ
รอยละ 6.5 ของมูลคาตลาดกาแฟในประเทศ หรือคิดเปนมูลคาตลาดประมาณ 10,000 ลานบาท ประมาณ 4,000 ลานบาท และ
ประมาณ 2,000 ลานบาท ตามลําดับ
อุตสาหกรรมของตลาดสงออก
บริษัทฯ มีเปาหมายในการขยายผลิตภัณฑเครื่องดื่มไปจําหนายในตางประเทศ โดยเฉพาะกลุมประเทศ CLMV
ไดแ ก ประเทศกั มพูช า ประเทศลาว ประเทศพมา และประเทศเวียดนาม ซึ่งกลุม ประเทศ CLMV ถื อเป นกลุ มประเทศที่ มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจคอนขางสูงเนื่องจากเศรษฐกิจมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยมูลคาการสงออกสินคาไปยังกลุม
ประเทศ CLMV มีจํานวน 524,380.70 ลานบาท ในป 2555 จํานวน 574,252.40 ลานบาท ในป 2556 และจํานวน 664,683.70
ลานบาท ในป 2557 คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) รอยละ 12.59 ตอป หากพิจารณาเฉพาะมูลคาการสงออกสินคา
ประเภทเครื่องดื่มในป 2555-2557 มีจํานวน 22,781.50 ลานบาท จํานวน 25,747.50 ลานบาท และจํานวน 31,591.20 ลานบาท
คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.34 รอยละ 4.48 และรอยละ 4.75 ของมูลคาการสงออกรวมในป 2555-2557 ตามลําดับ โดยมีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ย (CAGR) รอยละ 17.76 ตอป สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2558 มูลคาการสงออกสินคาไปยังกลุมประเทศ CLMV
มีจํานวน 353,161.20 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 8.98 จากงวดเดียวกันของปที่ผานมา โดยเปนมูลคาการสงออก
สินคาประเภทเครื่องดื่ม จํานวน 18,564.10 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 9.63 จากงวดเดียวกันของปที่ผานมา ทั้งนี้
มูลคาการสงออกสินคาประเภทเครื่องดื่ม คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.26 ของมูลคาการสงออกรวม การเติบโตของมูลคาการสงออก
ดังกลาวเปนผลมาจากการที่ผูบริโภคในตลาดกลุมนี้มีความนิยมบริโภคสินคาไทยเนื่องจากมองวาเปนสินคาที่มีคุณภาพและมีการ
รับรูตอตราสินคาไทยคอนขางสูง
ตารางแสดงมูลคาการสงออกรวม ในชวงป 2555 - งวด 6 เดือนแรกของป 2558
ประเทศ
กัมพูชา
พมา
ลาว
เวียดนาม
รวม
ประเทศ

ป 2555
ลานบาท รอยละ
116,780.00 22.27
96,523.50 18.41
110,802.50 21.13
200,274.70 38.19
524,380.70 100.00

ป 2556
ลานบาท รอยละ
128,643.30 22.40
114,520.70 19.94
113,542.10 19.77
217,546.30 37.88
574,252.40 100.00

ป 2557
อัตราการเติบโต (รอยละ)
ลานบาท รอยละ
55/56
56/57
145,486.70 21.89
10.16
13.09
136,270.10 20.50
18.65
18.99
129,666.30 19.51
2.47
14.20
253,260.60 38.10
8.62
16.42
664,683.70 100.00
9.51
15.75

ม.ค. - มิ.ย. 2557
ม.ค. - มิ.ย. 2558
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท
รอยละ
กัมพูชา
75,692.80
23.36
81,371.80
23.04
พมา
68,804.30
21.23
68,777.90
19.47
ลาว
65,729.20
20.28
68,141.80
19.29
เวียดนาม
113,823.10
35.13
134,869.70
38.19
รวม
324,049.40
100.00
353,161.20
100.00
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

อัตราการเติบโต
(รอยละ)
7.50
(0.04)
3.67
18.49
8.98
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ตารางแสดงมูลคาการสงออกสินคาประเภทเครื่องดื่ม ในชวงป 2555 - งวด 6 เดือนแรกของป 2558
ประเทศ

กัมพูชา
พมา
ลาว
เวียดนาม
รวม

ป 2555
ลานบาท
6,183.60
9,600.50
2,737.60
4,259.80
22,781.50

ประเทศ
กัมพูชา
พมา
ลาว
เวียดนาม
รวม

ป 2556
รอยละ
27.14
42.14
12.02
18.70
100.00

ลานบาท
7,033.90
9,548.60
1,915.20
7,249.80
25,747.50

ม.ค. - มิ.ย. 2557
ลานบาท
รอยละ
3,857.60
22.78
7,211.40
42.59
1,048.10
6.19
4,816.80
28.44
16,933.90
100.00

ป 2557
รอยละ
21.99
40.43
6.60
30.98
100.00

อัตราการเติบโต
(รอยละ)
55/56
56/57
13.75
(1.25)
(0.54)
33.76
(30.04)
8.90
70.19
35.01
13.02
22.70

ม.ค. - มิ.ย. 2558
ลานบาท
รอยละ
4,160.80
22.41
6,835.60
36.82
1,160.80
6.25
6,406.90
34.51
18,564.10
100.00

อัตราการเติบโต
(รอยละ)
7.86
(5.21)
10.75
33.01
9.63

รอยละ
27.32
37.09
7.44
28.16
100.00

ลานบาท
6,945.90
12,771.90
2,085.70
9,787.70
31,591.20

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

ปจจุบันประเทศที่บริษัทฯ มีการสงสินคาไปจําหนายมากที่สุดและเปนตลาดสงออกหลักของบริษัทฯ ไดแก
ประเทศกัมพูชา โดยในป 2555-2557 มูลคาการสงออกสินคาประเภทเครื่องดื่มไปยังประเทศกัมพูชามีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
(CAGR) รอยละ 5.98 ตอป ในขณะที่งวด 6 เดือนแรกของป 2558 มีอัตราการเติบโตรอยละ 7.86 จากงวดเดียวกันของปกอน
การเติบโตดังกลาวเปนผลจากการที่เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชามีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยในป 2557 เศรษฐกิจของ
ประเทศกัมพูชาขยายตัวรอยละ 7.0 ชะลอลงเล็กนอยจากปกอนที่ขยายตัวรอยละ 7.2 ซึ่งจากรายงานเศรษฐกิจ การคา และการ
ลงทุนในกลุมประเทศ CLMV ป 2557 ที่ออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย ไดแสดงตัวเลขการคาดการณเศรษฐกิจของประเทศ
กัมพูชาในป 2558 จะขยายตัวรอยละ 7.3 โดยมีปจจัยสนับสนุนจากสถานการณการเมืองภายในประเทศที่มีเสถียรภาพมากขึ้น
การฟนตัวอยางตอเนื่องของเศรษฐกิจของประเทศคูคาที่สําคัญ อยางไรก็ตามยังมีปจจัยเสี่ยงตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
สําคัญ ไดแก การประทวงขอขึ้นคาแรง และการที่ราคาสินคาเกษตรยังอยูในระดับต่ํา
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเปาหมายในการขยายผลิตภัณฑเครื่องดื่มไปจําหนายยังประเทศจีน ซึ่งเปนประเทศที่มี
ขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 2 ของโลก และเปนพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลก โดยมูลคาการสงออก
สินคาของไทยไปจําหนายยังประเทศจีนมีจํานวน 829,848.20 ลานบาท ในป 2555 จํานวน 824,672.20 ลานบาท ในป 2556
และจํานวน 806,437.60 ลานบาท ในป 2557 หากพิจารณาเฉพาะมูลคาการสงออกสินคาประเภทเครื่องดื่มในป 2555-2557 มี
จํานวน 360.90 ลานบาท จํานวน 587.40 ลานบาท และจํานวน 639.20 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.04 รอยละ 0.07 และ
รอยละ 0.08 ของมูลคาการสงออกรวมในป 2555-2557 ตามลําดับ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) รอยละ 33.08 ตอป
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2558 มูลคาการสงออกสินคาไปยังประเทศจีนมีจํานวน 373,995.70 ลานบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันของปกอนคิดเปนรอยละ 6.23 โดยเปนมูลคาการสงออกสินคาประเภทเครื่องดื่มจํานวน 410.00 ลานบาท คิดเปนอัตรา
การเติบโตรอยละ 7.92 จากงวดเดียวกันของปที่ผานมา
ตารางแสดงมูลคาการสงออกไปยังประเทศจีน ในชวงป 2555 - งวด 6 เดือนแรกของป 2558
ป 2555

มูลคาการสงออกเครื่องดื่ม
มูลคาการสงออกรวม

ลานบาท
360.90
829,848.20

ป 2556
รอยละ
0.04
100.00

ลานบาท
587.40
824,672.20

ป 2557
รอยละ
0.07
100.00

ลานบาท
639.20
806,437.60

อัตราการเติบโต
(รอยละ)
รอยละ 55/56 56/57
0.08 62.76
8.82
100.00 (0.62) (2.21)
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ม.ค. - มิ.ย. 2557
ม.ค. - มิ.ย. 2558
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท
รอยละ
มูลคาการสงออกเครื่องดื่ม
379.90
0.10
410.00
0.11
มูลคาการสงออกรวม
398,832.10
100.00
373,995.70
100.00
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

อัตราการเติบโต
(รอยละ)
7.92
(6.23)

2.3.6 การแขงขัน
ตลาดชาพรอมดื่ม
จากการที่ตลาดชาเขียวพรอมดื่มในประเทศมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ทําใหมีผูประกอบการรายใหมเพิ่มขึ้น
จํานวนมาก อีกทั้งผูประกอบการในตลาดตางมีการแขงขันกันอยางรุนแรงทั้งในเรื่องของการแขงขันดานราคา การจัดโปรโมชั่น
สงเสริมการขายตางๆ เชน การชิงโชค การลดราคา หรือการแจกของแถมภายใตแคมเปญทางการตลาดที่ออกมาอยางตอเนื่อง
รวมไปจนถึงการออกผลิตภัณฑรสชาติใหมๆ ทําใหการแขงขันในตลาดชาพรอมดื่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การแขงขัน
ดังกลาวมีสาเหตุหลักจากการที่ผูประกอบการรายใหญตองการเพิ่มสวนแบงการตลาดของตนและรักษาความเปนผูนําในตลาด
อยางตอเนื่อง ซึ่งผูประกอบการรายใหญจะมีความไดเปรียบในดานของการเขาถึงแหลงเงินทุน การมีชองทางการจําหนายที่
แข็งแกรง และขอไดเปรียบทางดานตนทุนการผลิตจากการที่มีปริมาณการผลิตจํานวนมากทําใหเกิดการประหยัดตอขนาด
(Economy of Scale)
สวนแบงตลาดชาเขียวพรอมดื่มในป 2557 ผูนําตลาดหรือผูประกอบการรายใหญมีเพียง 2 รายไดแก บริษัท อิชิตัน
กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) ครองสวนแบงตลาดรอยละ 44 และรอยละ 38 ตามลําดับ ซึ่งคิด
เปนสวนแบงการตลาดรวมกันถึงรอยละ 82 ของมูลคาตลาดชาเขียวพรอมดื่มในประเทศ ในขณะที่รองลงมาเปนผลิตภัณฑ “เพียว
ริคุ” ของบริษัท ที.ซี.ฟารมาซูติคอล อุตสาหกรรม จํากัด และผลิตภัณฑ “ลิปตัน” ของบริษัท ยูนิลีเวอร ไทย เทรดดิ้ง จํากัด ที่มี
สวนแบงการตลาดรอยละ 8 และรอยละ 4 ตามลําดับ สําหรับตลาดหลักในการจําหนายชาเขียวพรอมดื่ม ตรา “เชนยา” ของ
บริษัทฯ นั้น จะเนนการสงออกเปนหลัก โดยมีรายไดจากการขายในประเทศในสัดสวนที่นอยมาก ซึ่งสวนใหญเปนขายผานชอง
ทางการจําหนายแบบเฉพาะเจาะจง เชน สนามกอลฟ สถานศึกษา โรงพยาบาล เปนตน
ตลาดกาแฟฟงกชันนอล
ตลาดกาแฟยังเปนตลาดที่มีผูประกอบการนอยราย อยางไรก็ตาม จากการที่ปจจุบันตลาดกาแฟฟงกชันนอล เชน
กาแฟที่มีสวนผสมของสารสกัดจากถั่วขาวและแอลคารนิทินชวยในการควบคุมน้ําหนัก กาแฟที่มีสวนผสมของคอลลาเจนที่มีสวน
ชวยเรื่องผิวพรรณ กําลังไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุมผูหญิงวัยทํางานที่ใหความสําคัญกับเรื่องของสุขภาพและ
ความงาม ทําใหมีผูประกอบการรายใหมใหความสนใจเขามาในตลาดนี้มากยิ่งขึ้น
สวนแบงตลาดกาแฟฟงกชันนอล ในป 2557 ผลิตภัณฑ “เนเจอรกิฟคอฟฟ” ของหางหุนสวนจํากัด เนเจอรกิฟ
711 เปนผูนําตลาดดวยสวนแบงตลาดรอยละ 29 รองลงมาไดแก ผลิตภัณฑ “เพรียวคอฟฟ” ของบริษัท เซ็ปเป จํากัด (มหาชน)
ที่มีสวนแบงตลาดรอยละ 22 และผลิตภัณฑ “เนสกาแฟ โพรเทค โพรสลิม” ของบริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด มีสวนแบงตลาดรอยละ
11 สําหรับเครื่องดื่มกาแฟฟงกชันนอลของบริษัทฯ ภายใตตราสินคา “วีสลิม” (VSlim) นั้น จะมีทั้งในรูปแบบกาแฟปรุงสําเร็จพรอม
ดื่ม (Ready to Drink) บรรจุในกระปอง และกาแฟปรุงสําเร็จชนิดผงพรอมชง 3 in 1 โดย VSlim ถือเปนยี่หอแรกที่ผลิตกาแฟปรุง
สําเร็จพรอมดื่มเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ําหนักในรูปแบบกระปอง ทั้งนี้ ขอมูลสวนแบงการตลาดตามที่กลาวขางตนจะแสดงเฉพาะ
สวนแบงการตลาดของกาแฟฟงกชันนอลที่เปนชนิดผง 3 in 1 ซึ่งบริษัทฯ มีรายไดจากการขายกาแฟฟงกชันนอลที่เปนชนิดผง 3 in 1
ในสัดสวนประมาณรอยละ 25-35 ของรายไดจากการขายเครื่องดื่มกาแฟฟงกชันนอลตรา “วีสลิม” ทั้งหมด
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2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ
2.4.1 การจางผลิต
จากการที่สินคาที่บริษัทฯ จําหนายสวนใหญเปนการผลิตโดยผูรับจางผลิตภายนอก (Original Equipment
Manufacturer หรือ OEM) ประกอบกับการที่บริษัทฯ มุงเนนการพัฒนาสินคาที่มีคุณภาพออกสูตลาดโดยสามารถสงมอบสินคา
ใหแกลูกคาไดตรงตามกําหนด บริษัทฯ จึงตองใหความสําคัญกับคุณภาพของผูรับจางผลิตควบคูกันไปดวย โดยผูรับจางผลิต
จะตองไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) และมาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Points) จากหนวยงานรับรอง (Certified Body) รวมทั้งบริษัทฯ จะมีการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกผูรับจาง
ผลิตรายใหม ซึ่งจะตองมีการตรวจสอบโรงงานและกระบวนการผลิต โดยเปนการดําเนินการรวมกันระหวางฝายวางแผนการผลิต
ฝายซัพพลายเชน ฝายประกันคุณภาพ และฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ หลังจากที่ผานเกณฑการตรวจสอบดังกลาว ฝาย
ประกันคุณภาพ และฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ จะเขาไปรวมตรวจสอบและสังเกตการณการผลิตสินคาครั้งแรก (First Batch
Production) ของผูรับจางผลิตเพื่อใหมั่นใจไดวาสินคาสําเร็จรูปที่ผลิตไดมีคุณภาพและรสชาติเปนไปตามที่บริษัทฯ กําหนด ทั้งนี้
เกณฑการคัดเลือกผูรับจางผลิตรายใหมของบริษัทฯ มีดังนี้
1) ความเหมาะสมของกระบวนการผลิต
2) การประเมินสถานประกอบการ
3) ราคา
4) ระยะเวลาในการผลิต
ผูรับจางผลิตที่บริษัทฯ เลือกใชจะเปนผูผลิตรายใหญที่มีกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน ดังนั้น ผูรับจางผลิตเอง
ก็จะมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินคาอยางใกลชิดในทุกขั้นตอนอยูแลว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีขอกําหนดใหผูรับจางผลิตสง
สินคาตัวอยางมาใหฝายประกันคุณภาพของบริษัทฯ ตรวจสอบทุก Batch เพื่อใหมั่นใจไดวาสินคาที่ผลิตไดมีคุณภาพตรงตามที่
กําหนดกอนที่จะจัดสงสินคาใหแกลูกคา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบและประเมินผูรับจางผลิตเปนประจําทุกป (Anuual
Audit) อีกดวย เพื่อใหมั่นใจวาผูรับจางผลิตแตละรายสามารถรักษามาตรฐานการผลิตและคุณภาพของสินคาไดตรงตามที่บริษัทฯ
กําหนด ปจจุบัน บริษัทฯ มีการวาจางผูรับจางผลิตหลักจํานวน 5 ราย ซึ่งมีการจัดทําสัญญาจางผลิตเปนลายลักษณอักษร โดย
บริษัทฯ มีความสัมพันธที่ดีกับผูรับจางผลิตดังกลาวทุกรายมาเปนเวลานานกวา 3-8 ป
จากการที่บริษัทฯ ใชผูรับจางผลิตภายนอกเปนหลักในการผลิตสินคาเพื่อจําหนาย การเก็บรักษาความลับใน
เรื่องของสูตรการผลิตถือเปนนโยบายหลักที่บริษัทฯ ใหความสําคัญ โดยบริษัทฯ จะจัดสงวัตถุดิบกึ่งสําเร็จรูป (Premix) บางสวน
ใหกับผูรับจางผลิตหลักเพื่อนําไปผลิตเปนสินคาสําเร็จรูป นอกจากนี้ ในสัญญาจางผลิตจะมีกําหนดในเรื่องของการเก็บรักษา
ความลับตางๆ อยางชัดเจนอีกดวย
2.4.2 การผลิต
เพื่อใหการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ครบวงจรมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงไดลงทุนกอสรางโรงงานผลิตเครื่องดื่ม
ปรุงสําเร็จชนิดผงของบริษัทฯ เอง โดยมีโรงงานตั้งอยูที่โครงการพารากอน แฟคตอรี่ แลนด เลขที่ 99/112 หมูที่ 1 อําเภอบานบึง
จังหวัดชลบุรี 20170 บนเนื้อที่รวม 1 ไร 1 งาน 53 ตารางวา โดยไดเริ่มทดสอบการเดินเครื่องจักรเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556
และเริ่มผลิตเชิงพาณิชยเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ โรงงานของบริษัทฯ มีกําลังการผลิตเต็มที่ประมาณ 2,021.76 ตันตอป
โดยรายละเอียดกําลังการผลิตและปริมาณการผลิตในแตละป สามารถสรุปไดดังนี้

1)

กําลังการผลิตเต็มที่ (ตัน/ป)
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน/ป)
อัตราการใชกําลังการผลิต (รอยละ)

ป 2556
80.87
13.04
16.12

ป 2557
2,021.76
1,431.81
70.82

ม.ค. - มิ.ย. 2558
2,021.76
1,946.362)
96.27

หมายเหตุ :
1) กําลังการผลิตเต็มที่คํานวณจากความสามารถของเครื่องบรรจุ โดยประมาณการเวลาในการบรรจุจากขนาดของบรรจุภัณฑที่ปริมาณ
การจําหนายมากที่สุด และคิดจํานวนวันทํางานเฉลี่ย 300 วันตอป
2) ปรับเปนตัวเลขเต็มปเพื่อการเปรียบเทียบ
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ตารางแสดงสัดสวนการจัดหาผลิตภัณฑของบริษัทฯ
หนวย : รอยละ
ป 2555
ยอดซือ้ สินคาสําเร็จรูปจากผูผ ลิตภายนอก (OEM)
ยอดสินคาสําเร็จรูปที่ผลิตโดยโรงงานของบริษัทฯ
รวมยอดซื้อสินคาสําเร็จรูปทั้งหมด

100.00
100.00

ป 2556
99.71
0.29
100.00

ป 2557
84.22
15.78
100.00

ม.ค. - มิ.ย.
2558
77.90
22.10
100.00

จากตารางขางตนจะเห็นวาสินคาที่บริษัทฯ จําหนายสวนใหญเปนการผลิตโดยผูรับจางผลิตภายนอก (Original
Equipment Manufacturer หรือ OEM) โดยในป 2555 สินคาทั้งหมดที่บริษัทฯ จําหนายเปนการจางผูผลิตภายนอกทั้งหมด
ตอมาในป 2556 บริษัทฯ มีการลงทุนกอสรางโรงงานผลิตเครื่องดื่มปรุงสําเร็จชนิดผงของบริษัทฯ เอง และเริ่มผลิตเชิงพาณิชย
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังคงพึ่งพิงสินคาที่ผลิตโดยผูรับจางผลิตในสัดสวนรอยละ 99.71 สําหรับป 2557
บริษัทฯ มีการใชอัตรากําลังการผลิตของโรงงานผลิตเครื่องดื่มคิดเปนรอยละ 70.82 จึงทําใหสัดสวนการจางผลิตลดลงเปนรอยละ
84.22 และรอยละ 77.90 ของยอดซื้อสินคาสําเร็จรูปทั้งหมดของบริษัทฯ ในป 2557 และงวด 6 เดือนแรกของป 2558 ตามลําดับ
โดยบริษัทฯ มียอดซื้อสินคาสําเร็จรูปจากผูรับจางผลิตรายหนึ่งในสัดสวนรอยละ 65.72 และรอยละ 65.27 ของยอดซื้อสินคา
สําเร็จรูปทั้งหมดของบริษัทฯ ในป 2557 และงวด 6 เดือนแรกของป 2558 ตามลําดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีความสัมพันธเกี่ยวของ
ใดๆ กับผูรับจางผลิตรายดังกลาว
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2.4.3 การผลิตและกระบวนการผลิต

การตรวจรับวัตถุดิบ

การเตรียมวัตถุดิบ

การผสม

การบรรจุซอง

การบรรจุหีบหอ

กระบวนการผลิตสินคาของบริษัทฯ สามารถแบงเปน 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1. การตรวจรับวัตถุดิบ
พนักงานควบคุมคุณภาพจะทําการตรวจสอบวัตถุดิบที่รับเขาคลังสินคา โดยตรวจสอบจากใบควบคุมคุณภาพ
(Certificate of Analysis : COA) ที่ไดรับจากผูขาย และตรวจวิเคราะหคาทางเคมีตางๆ ตามคุณสมบัติของวัตถุดิบแตละประเภท
รวมถึงตรวจสอบบรรจุภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด จากนั้นพนักงานคลังสินคาจะทําการตรวจนับจํานวนวัตถุดิบตาม
ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) และจัดเก็บวัตถุดิบในคลังสินคาตามหลักการ First In First Out (FIFO) และ First Expire First Out
(FEFO) เพื่อความสะดวกในการนําวัตถุดิบไปใชตอไป
2.

การเตรียมวัตถุดิบ
วัตถุดิบที่ผานการตรวจรับแลวจะถูกนํามาเตรียมกอนการนําไปผสม โดยเริ่มจากการรอนกรองสิ่งเจือปนดวย
เครื่องรอนวัตถุดิบแบบ Vibration Screen จากนั้นวัตถุดิบจะถูกนําไปชั่งน้ําหนักตามสูตรที่กําหนดไว และเก็บใสถุงปดสนิท ซึ่ง
วัตถุดิบแตละชนิดจะถูกกําหนดรหัสแลวจัดเปนชุด (Batch) เตรียมพรอมสําหรับการผสมในขั้นตอนตอไป จากนั้นพนักงาน
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ควบคุ ม คุ ณ ภาพจะทํ า การตรวจสอบน้ํ า หนั ก ของวั ต ถุ ดิ บ ทุ ก ชุ ด รวมทั้ ง ตรวจสอบส ว นผสมตามสู ต รให ค รบถ ว นก อ นเข า สู
กระบวนการผสมในขั้นตอนตอไป
3.

การผสม
วัตถุดิบที่ผานการตรวจสอบจะถูกสงเขาสูกระบวนการผสมดวยเครื่องผสมแบบ High Speed Mixer โดยใช
เวลาในการผสมทั้งสิ้นประมาณ 3 นาที โดยจะตองควบคุมหองผสมใหมีความชื้นสัมพัทธไมเกินรอยละ 55 และอุณหภูมิไมเกิน
25 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นวัตถุดิบที่ผสมเสร็จแลวจะถูกเทลงถังปดสนิทเพื่อรอทําการบรรจุตอไป
ในกระบวนการนี้ พนักงานควบคุมคุณภาพจะทําการสุมเก็บตัวอยางผลิตภัณฑที่ผสมเสร็จแลวเพื่อนํามา
ตรวจสอบคุ ณ ภาพ โดยการตรวจสอบลั ก ษณะทางด า นกายภาพ เช น ลั ก ษณะปรากฏของผลิ ต ภั ณ ฑ สิ่ ง เจื อ ปนหรื อ สิ่ ง
แปลกปลอม การเขากันของสวนผสม เปนตน และการตรวจสอบคาทางเคมีตางๆ เชน ปริมาณความหวาน (% Brix), คาความ
เปนกรด-ดาง (pH), ปริมาณความชื้น (% Moisture), คาความหนาแนนรวม (Bulk Density) และการประเมินคุณภาพทางดาน
ประสาทสัมผัส (Sensory Test) เพื่อตรวจสอบรสชาติ เปนตน
4.

การบรรจุซอง
ผลิตภัณฑที่ไดจากการผสมจะถูกนําไปกรองผานตะแกรงรอนเพื่อกรองสิ่งแปลกปลอมอีกครั้ง แลวทําการ
ตรวจสอบเศษโลหะผานแทงแมเหล็กตรวจจับเศษโลหะ (Magnetic Trap) จากนั้นจึงบรรจุผลิตภัณฑลงในซองบรรจุภัณฑดวย
เครื่อง Auto Packing พรอมประทับตราวันที่ผลิต วันหมดอายุ และเวลาในการผลิตไวบนซองบรรจุภัณฑ
ในกระบวนการนี้ พนักงานควบคุมคุณภาพจะทําการสุมตรวจสอบน้ําหนักของสินคาหลังจากบรรจุลงซอง และ
ชั่งน้ําหนักสินคาใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด จากนั้นจะทําการสุมตรวจสอบรอยซีลของซองบรรจุภัณฑเพื่อปองกันการรั่วซึม
ของสิน คา และสุมเก็ บตัวอย างผลิต ภัณฑเพื่ อนําไปตรวจสอบทางดานกายภาพและตรวจวิเคราะหค าทางเคมีตางๆ ตาม
มาตรฐานที่กําหนด
5.

การบรรจุหบี หอ
ผลิตภัณฑที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลวจะถูกบรรจุลงกลอง พรอมระบุหมายเลขชุดที่ผลิตและวันหมดอายุ
ลงที่กลอง จากนั้นกลองจะถูกจัดเรียงลงบนพาเลทและนําไปเก็บในคลังสินคาเพื่อรอการจําหนายตอไป
ในกระบวนการนี้ พนักงานควบคุมคุณภาพจะสุมตรวจจํานวนซองที่บรรจุลงกลอง ตรวจสอบน้ําหนัก การจัด
วางกลองสินคาลงบนพาเลท และสุมเก็บตัวอยางสินคาไปตรวจเพาะเชื้อเพื่อนําไปวิเคราะหคาทางจุลชีววิทยา จากนั้นพนักงาน
จะรวบรวมผลการตรวจสอบคุณภาพทั้งหมดในแตละรอบของการผลิตเพื่อนําไปเปรียบเทียบกับขอกําหนดสินคาสําเร็จรูป
(Finished Product) เพื่อใหไดผลิตภัณฑตามมาตรฐานที่กําหนด
2.4.4 การจัดหาวัตถุดิบ
จากการที่บริษัทฯ มีการวาจางผูผลิตภายนอกเปนหลักในการผลิตสินคา คิดเปนสัดสวนรอยละ 84.22 และ
รอยละ 77.90 ของยอดซื้อสินคาสําเร็จรูปทั้งหมดของบริษัทฯ ในป 2557 และงวด 6 เดือนแรกของป 2558 ตามลําดับ โดยมีทั้งกรณี
ที่ผูรับจางผลิตสั่งซื้อวัตถุดิบเอง และกรณีที่บริษัทฯ เปนผูจัดซื้อวัตถุดิบสงใหแกผูรับจางผลิต อยางไรก็ตาม จากการที่บริษัทฯ ให
ความสําคัญกับการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ บริษัทฯ จึงจําเปนตองเปนผูคัดเลือกผูผลิต/ผูจัดจําหนายวัตถุดิบหลัก ไดแก ชา
กาแฟ นม ซึ่งในขั้นตอนเริ่มแรกในการวิจัยและพัฒนาสินคาใหม ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจะเปนผูคัดเลือกวัตถุดิบจาก
ผูผลิต/ผูจัดจําหนายวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหลงตางๆ ในการพัฒนาสูตรการผลิตเพื่อใหไดเครื่องดื่มที่มีรสชาติและคุณสมบัติ
ตางๆ เปนไปตามที่ตองการ โดยบริษัทฯ จะมีกระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ และหากเปนวัตถุดิบหลัก บริษัทฯ
จะมีการเยี่ยมชมและตรวจสอบโรงงานของผูผลิตรายใหมกอนที่จะอนุมัติใหเปนผูผลิต/ผูจัดจําหนาย รวมถึงการตรวจสอบประจําป
ซึ่งบริษัทฯ จะทําการทบทวนผลการประเมินทุก 6 เดือน โดยพิจารณาจากคุณภาพและประวัติการสงมอบวัตถุดิบเปนหลัก
ในกรณีที่ผูรับจางผลิตสั่งซื้อวัตถุดิบเอง หากเปนวัตถุดิบหลักผูรับจางผลิตจะตองสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูผลิต/ผู
จัดจําหนายรายที่บริษัทฯ กําหนดเทานั้น เนื่องจากการใชวัตถุดิบจากแหลงหรือจากผูผลิต/ผูจัดจําหนายวัตถุดิบที่แตกตางกัน
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สูตรการผลิตก็จะตองแตกตางกันเพื่อใหไดรสชาติและคุณสมบัติตางๆ เปนไปตามที่กําหนด ดังนั้น ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
จะมีการพัฒนาสูตรการผลิตสํารองสําหรับแหลงวัตถุดิบที่แตกตางกันประมาณ 2-3 แหลง เพื่อลดการพึ่งพิงผูผลิต/ผูจัดจําหนาย
วัตถุดิบรายใดรายหนึ่ง
วัตถุดิบหลักที่บริษัทฯ ตองจัดหาใหกับผูรับจางผลิตและโรงงานผลิตเครื่องดื่มปรุงสําเร็จชนิดผงของบริษัทฯ เอง
ประกอบดวย กาแฟ ชา น้ําตาล นม ซึ่งบริษัทฯ จัดหาจากผูผลิตและ/หรือผูจัดจําหนายในประเทศทั้งหมด โดยผูผลิตและ/หรือผูจัด
จําหนายจะตองสงตัวอยางวัตถุดิบใหฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑของบริษัทฯ ทําการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและทดสอบรสชาติ
และคุณสมบัติตางๆ เพื่อใหมีความมั่นใจวาวัตถุดิบดังกลาวที่จะสั่งซื้อนั้นมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ไดกําหนดไวกอนที่จะ
ตัดสินใจสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูผลิตและ/หรือผูจัดจําหนายแตละราย นอกจากนี้ หลังจากที่มีการตกลงสั่งซื้อแลว บริษัทฯ รวมถึงผูรับ
จางผลิตจะทําการสุมตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบทุกครั้งที่ผูผลิตและ/หรือผูจัดจําหนายนําวัตถุดิบมาสง เพื่อใหแนใจวาวัตถุดิบที่
นํามาเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องดื่มจะมีมาตรฐานตามที่บริษัทฯ กําหนด
สําหรับวัตถุดิบที่เปนผลิตผลทางการเกตร เชน กาแฟ น้ําตาล เปนตน บริษัทฯ จะเริ่มเจรจาซือ้ ขายลวงหนา
กับผูผลิตและ/หรือผูจัดจําหนายโดยพิจารณาจากแผนการขายและแผนการผลิตประจําป โดยมีทั้งกรณีที่มีการจัดทําสัญญาซื้อขาย
เปนรายป ซึ่งจะกําหนดปริมาณและราคาซื้อขายไว สําหรับราคาจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรที่กําหนดไวซึ่งผันแปรตามราคาน้ํามันดีเซล
หรือกรณีทไี่ มมีการจัดทําเปนสัญญาซือ้ ขาย แตจะเปนการเจรจาและแจงปริมาณวัตถุดิบที่ตองการใชกบั ผูผลิตและ/หรือผูจัดจําหนาย
ไวลวงหนาทั้งป โดยจะกําหนดราคาซือ้ ขายไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนการลดความเสีย่ งจากการที่บริษัทฯ อาจมีปริมาณ
วัตถุดิบซึ่งเปนวัตถุดิบหลักไมเพียงพอตอการผลิตสินคาตามแผนที่วางไว
2.4.5 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ไมมีมลภาวะที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดถือปฎิบัติ
ตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด และขอกําหนดของหนวยงานตางๆ อยางเครงครัด
2.5 งานที่ยังไมไดสงมอบ
-ไมมี-
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