ชาเขียวพร้ อมดื่ม
สถานการณ์ ทางการตลาด
ปี 2557
จากระดับการแข่งขันที่รุนแรงในช่วงปี 2556 ส่งผลให้ แบรนด์หลักในตลาดกําหนดแผนการตลาด
ในทิศทางใหม่ อาทิ อิชิตนั ที่ประกาศลดความถี่ในการจัดกิจกรรมชิงโชคลงเหลือเพียงปี ละ1 ครัง้ สําหรับ
แคมเปญใหญ่ช่วงฤดูร้อน พร้ อมกับทําการปรับกลยุทธ์ มาสูก่ ารขยายฐานตลาดให้ กว้ างขึ ้น เช่นการเพิ่ม
ไลน์สนิ ค้ าเครื่ องดื่มใหม่ ควบคูก่ บั การยกระดับสินค้ าเดิมให้ มีมลู ค่าสูงขึ ้น
โดยกลุม่ สินค้ าใหม่ของผู้ประกอบการในตลาดชาพร้ อมดื่มและเครื่ องดื่มชนิดอื่นๆพบว่าจะมุ่งไป
ตอบโจทย์เรื่ องสุขภาพมากขึ ้นเนื่องจากการบริ โภคเปลีย่ นไปเนื่องจากไม่ได้ ต้องการเพียงความสดชื่นแต่
ต้ องดื่มแล้ วรู้สกึ ว่าได้ ประโยชน์ และช่วยเสริ มให้ มีสขุ ภาพดี
จากทิศทางดังกล่าวผู้ประกอบการในตลาดชาเขียวเริ่ มหันมาสร้ างตลาดกลุม่ ชาเขียวเพื่อสุขภาพ
เช่นรสหวานน้ อยซึง่ ขณะนี ้มีสดั ส่วนตลาดเพียง0.3% เมื่อเทียบกับตลาดรวม ดังนั ้นหมายความว่าโอกาสที่
จะขยายตัวยังมีสงู มาก การเจาะเข้ าสูต่ ลาดสุขภาพจึงมีหลายแบรนด์ที่เริ่ มรุกเข้ าตลาด ดังนันสั
้ ดส่วนชา
เขียวหวานน้ อยน่าจะขยายได้ เป็ น 3-4% และในอนาคตน่าจะมีสดั ส่วนได้ ถึง 7-8%
นอกจากนี ้กลุม่ เครื่ องดื่มชาเขียวอาจจะต้ องมีต้นทุนด้ านภาษีเพิ่มเข้ ามา เนื่องจากกรมสรรพสามิต
ได้ เสนอนโยบายต่อคสช.ในการจัดเก็บภาษีเครื่ องดื่มชาเขียวพร้ อมดื่ม ทั ้งนี ้เพื่อความเป็ นธรรมเพราะ
ปั จจุบนั โครงสร้ างภาษีของเครื่ องดื่มที่ไม่เข้ าหลักเกณฑ์ ยกเว้ นกลุม่ ที่ประกอบด้ วยโซดา ซึง่ จัดเก็บในอัตรา
25%ของราคาหรื อ 0.77 บาทต่อ 440 ซีซี.เครื่ องดื่มทัว่ ไป(เช่น นํ ้าอัดลม) เก็บ 20% ของราคาหรื อ 0.77
บาทต่อ 400 ซีซี เป็ นต้ น แต่ภาษีบางรายการเดิมไม่เก็บภาษี เช่น ภาษีสรรพสามิตเครื่ องดื่มชาเขียว ซึง่ เป็ น
สินค้ าที่ไม่มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพเช่นกัน
ดังนั ้น จึงอาจจะพิจารณาเสนอ คสช. ว่าสินค้ าประเภทนี ้ไม่เข้ าเงื่อนไขการได้ รับการยกเว้ นภาษีอีก
ต่อไป จากเดิมยกเว้ นไม่เก็บ เนื่องจากเห็นว่าเป็ นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกใบชาในความเป็ นจริ งจาก
การศึกษาของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พิสจู น์สว่ นผสมของชา
เขียวทั ้งหมดแล้ วพบว่ามีสว่ นผสมของใบชาน้ อยมาก จึงพิจารณาเสนอให้ คสช. จัดเก็บภาษี เครื่ องดื่มชา
เขียวที่อตั รา 10% หรื อ 20% ของมูลค่า

ผู้ประกอบการรายสําคัญในตลาดชาเขียวพร้ อมดื่ม
บริ ษัท
บริ ษัท ยูนิ เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ซิโน-แปซิฟิค เทรดดิ ้ง (ไทยแลนด์)
บริ ษัท ฟูจิ กรุ๊ป จํากัด
บริ ษัท ไม่ตนั จํากัด
บริ ษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จํากัด
บริ ษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จํากัด

ตราสินค้ า
ยูนิฟ กรี นที
โออิชิ กรี นที
พอคค่า
ฟูจิ
อิชิตนั
มิเรอิ
ซันโทรี่ ที พลัส

ที่มา : บริ ษัท มาร์ เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด / WWW.MARKETINFO.CO.TH

วิเคราะห์ Market Summary

ปั จจัยบวก

ปั จจัยลบ

Market Summary
1.เครื่ องดื่มชาเขียวเป็ นเครื่ องดื่มจากที่มาจากวัฒนธรรมของประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ สอดรับ
กับกระแสนิยมปั จจุบนั ของกลุม่ วัยรุ่นไทยที่กําลังนิยมสินค้ าสไตล์การแต่งกาย ฯลฯ จาก
ประเทศญี่ปนุ่ ดังนันจึ
้ งครอบคลุมถึงพฤติกรรมการดื่มชาเขียวด้ วยเช่นกัน
2.
3.
4.
1.การแข่งขันในตลาดชาเขียวพร้ อมดื่มมีแนวโน้ มที่จะรุนแรงสูงขึ ้นตามลําดับ เนื่องจาก
มีตราสินค้ าใหม่เข้ าสูต่ ลาดอย่างต่อเนื่อง
2.
3.

กลยุทธ์ ระดับองค์ กร
โออิชิ
ปี 2557
จากการที่โออิชิจดั โครงสร้ างกลุม่ เครื่ องดื่มในเครื อบริ ษัท ไทย เบฟเวอเรจ ออกเป็ น 4 บริ ษัท ได้ แก่
เสริ มสุข F&N ไทยเบฟฯ และโออิชิ ซึง่ จากนี ้เครื อไทยเบฟฯจะใช้ กลยุทธ์ ผนึกกําลังหรื อ synergyระหว่าง
กลุม่ ธุรกิจเครื่ องดื่มกลุม่ Non-Alcohol ของเครื อไทยเบฟฯ ทั ้งนี ้เพื่อดึงศักยภาพของแต่ละเครื อข่ายให้ เอื ้อ
ประโยชน์ตอ่ กัน ทังในแง่
้
การขยายตลาดในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการแลกเปลีย่ นความรู้ ข้ อมูล
วิจยั และกระบวนการผลิตร่วมกัน
สําหรับกลุม่ ชาเขียวพร้ อมดื่มทําการจัดโครงสร้ างออกเป็ นกลุม่ Green tea และ Non-Green tea
เพื่อรองรับสินค้ าใหม่นอกกลุม่ ชาเขียว โดยขณะนี ้มีสดั ส่วนการขายระหว่าง Green tea และ Non-Green
tea อยูท่ ี่80:20 ซึง่ ในปี นี ้มีนโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนของNon-green ให้ เป็ น 30%เพื่อตอบโจทย์คนรัก
สุขภาพและเพิ่มโอกาสในการขายให้ มากขึ ้น
ด้ วยการนําเครื่ องดื่มกลุม่ เอเชียนดริ๊ งค์ภายใต้ แบรนด์“โอเฮิร์บ” เข้ าสูต่ ลาดทั ้งนี ้ในส่วนของชาเขียว
ได้ กําหนดงบประมาณทางการตลาดโดยรวมไว้ กว่า 500 ล้ านบาท เพื่อขับเคลือ่ นใน 3 ส่วนดังนี ้ 1.สร้ างแบ
รนดิ ้งให้ แข็งแกร่ง 2.พัฒนาผลิตภัณฑ์หลัก 3.จัดแคมเปญส่งเสริ มการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย
โดยการสร้ างแบรนด์นนใน
ั ้ 2557 โออิชิเลือกใช้ กลยุทธ์ Brand content ผ่านการส่งเสริ มการขาย
ในรูปแบบการสนับสนุนรายการโทรทัศน์จากประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ ครัง้ นี ้ถือเป็ นการตลาดที่แตกต่างและเป็ น
ครัง้ แรกของตลาดชาเขียวพร้ อมดื่ม โดยนําเกมในตํานานอันดับหนึง่ ที่โด่งดังในประเทศญี่ปนมาสร้
ุ่
างความ
สนุกสนานและตื่นเต้ นให้ แก่ผ้ ชู ม ด้ วยคอนเทนต์ใหม่เพื่อสะท้ อนและตอกยํ ้าบุคลิกของแบรนด์โออิชิให้ ครบ
ทุกมิติ ทังในแง่
้
ของความสนุกสนาน การเป็ นต้ นตํารับญี่ปนุ่ การมอบประสบการณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟที่หาซื ้อ
ไม่ได้ ที่สาํ คัญคือตรงกับกลุม่ เป้าหมายกลุม่ คนรุ่นใหม่ที่ชอบเผชิญเรื่ องใหม่ที่สนุกท้ าทายและมีสีสนั ขึ ้น
กว่าเดิม
ขณะที่งบอีก 400 ล้ านบาทนันจะมุ
้ ่งไปที่การจัดทําแบรนด์คอนเซ็ปต์ใหม่“มีโออิชิ ชีวิตโอจัง”เพื่อ
สือ่ สารกับคนรุ่นใหม่อายุ 19-29 ปี หรื อที่เรี ยกว่าเจเนอเรชัน-ซี ซึง่ มีประมาณ 20 ล้ านคน และเป็ นกลุม่ หลัก
เกือบราว 50%ของการขับเคลือ่ นทางการตลาดหลังจากนี ้ รวมทั ้งการจัดแคมเปญ“ทัวร์ ยกแก๊ ง โอยกก๊ วน”
ซึง่ เป็ นการจัดทําแคมเปญท่องเที่ยวญี่ปนอี
ุ่ กครัง้ หลังจากที่ทําติดต่อกันมา 5 ปี และยกเลิกไปเมื่อปี 2556
โดยนําแคมเปญแจกทองคําเข้ ามาแทน

อิชิตัน
ปี 2557 กําหนดงบประมาณทางการตลาดไว้ ที่ 800 ล้ านบาทโดยแบ่งเป็ นงบประมาณการตลาด
ช่วงฤดูร้อน 250 ล้ านบาท ขณะเดียวกันมีแผนที่จะให้ ความสําคัญกับการทําตลาดชาสุขภาพ โดยที่ออกสู่
ตลาดแล้ ว คือ อิชิตนั ซีเล็คเต็ด หวานน้ อยและแคลอรี ตํ่ามีทงั ้ ซีเล็คเต็ด ชามัทฉะ ซีเล็คเต็ด ชาอู่หลง โดย
กลุม่ เป้าหมายเป็ นกลุม่ คนรักสุขภาพแต่ยงั ต้ องการรสชาติอร่อยซึง่ อยูใ่ นกลุม่ “เมนสตรี ม” แต่จะมีความพรี
เมียม และเน้ นสุขภาพมากขึ ้น
โดยสินค้ าในกลุม่ ชาพร้ อมดื่มวางแผนที่นําออกสูต่ ลาดประมาณ 5 รายการ (SKU) เพื่อตอบโจทย์
เทรนด์ตลาดและต้ องการแสดงถึงการมีพลวัตรของแบรนด์ขณะเดียวกันทําให้ สนิ ค้ าสามารถตอบความ
ต้ องการของผู้บริ โภคและช่วยสร้ างความยัง่ ยืนให้ กบั แบรนด์ได้ ในระยะยาว ขณะเดียวกันกลยุทธ์ จากนี ้จะ
เน้ นการชูคณ
ุ ประโยชน์จากชาเข้ ามาเป็ นตัวขับเคลือ่ นหลักในการสร้ างยอดขาย
นอกจากนี ้จะเน้ นสร้ างแบรนด์ อิชิตนั ซีเล็คเต็ดเป็ นหลักและจะทําแคมเปญใหญ่แค่เพียง1
แคมเปญเท่านัน้
ซันโทรี่ ที พลัส
ปี 2557 มีนโยบายที่จะให้ ความสําคัญกับการทําตลาดไปที่ผลิตภัณฑ์ชาอู่หลงทีพลัส เนื่องจาก
เป็ นแบรนด์ใหม่และรสชาติใหม่ที่พฒ
ั นาเพื่อทําตลาดในไทยโดยเฉพาะ โดยตลาดชาอู่หลงในไทยนั ้นบังมี
ขนาดเล็ก คูแ่ ข่งขันน้ อยทว่ามีโอกาสและแนวโน้ มการเติบโตค่อนข้ างสูง ทั ้งนี ้ได้ ตั ้งงบการตลาดไว้ ที่ 500
ล้ านบาท เพื่อทําการตลาดแบบ 360 องศาทั ้งบีโลว์เดอะไลน์ อะโบฟเดอะไลน์
มูลค่ าตลาด

ปี
2556

มูลค่าตลาด
มูลค่าตลาด (ล้ านบาท)
16,000

ส่ วนแบ่ งการตลาด

ส่วนแบ่งตลาดชาเขียวพร้ อมดื่มปี 2556
ตราสินค้ า
ส่วนแบ่งตลาด (%)
อิชิตนั
42.7
โออิชิ
37.9
เพียวริ คุ
8.0
อื่นๆ
11.4

ส่ วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ (Product)
กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์นบั เป็ นหัวใจสําคัญในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ชาเขียวพร้ อมดื่ม ซึง่
ผู้ประกอบการผู้บริ ษัท ต่างพยายามนําขยายฐานสินค้ าให้ กว้ างเพื่อเป็ นทางเลือกให้ กบั ผู้ดื่ม ขณะเดียวกัน
ก็เป็ นการขยายฐานตลาดสูก่ ลุม่ ลูกค้ าใหม่ ดังจะเห็นจากทิศทางการพัฒนาผลิตภ์ของผู้ประกอบการ
ดังต่อไปนี ้
1.สายผลิตภัณฑ์
เปรี ยบเทียบผลิตภัณฑ์ในตลาดชาเขียวพร้ อมดื่ม
ตราสินค้ า
รสชาติ
พอคคา ชาเขียว / ชาอูลง่
โออิชิ
รสต้ นตํารับ / นํ ้าผึ ้งผสมมะนาว / ข้ าวญี่ปนุ่ / เก๊ กฮวย / พีช / โกจิเบอร์ รี่/ฟรุตโตะ แอปเปิ ล้
เขียว องุน่ ขาว / ฟรุตโตะ มิกซ์เบอร์ รี่ /ฟรุตโตะ สตรอเบอร์ รี่ เมลอน/ฟรุตโตะ รสเลมอน
เบอร์ รี่
ยูนิฟ
รสต้ นตํารับ / รสนํ ้าผึ ้ง / ไลท์ /รสมะนาว
เซนย่า
ต้ นตํารับ / นํ ้าทับทิม / ไวด์เบอร์ รี / ซูเปอร์ เลมอน / นํ ้าทับทิมผสมเบอร์ รี
นะมาชะ ต้ นตํารับ / หวานน้ อย / ธัญพืช / นะมาชะ กรี น ลาเต้

เพียวริ คุ
อิชิตนั
มิเรอิ

เพียว / แอปเปิ ล้ / โกจิ เบอร์ รี / มิกซ์เบอรี / ซีซีลี เลมอน / เก๊ กฮวย
รสดังเดิ
้ ม / นํ ้าผึ ้งผสมมะนาว / เก๊ กฮวย / จมูกข้ าวญี่ปนุ่ / ไม่มีนํ ้าตาล/มิโดริ พนซ์
ั ้ /รส
ข้ าวโพด/ชาเขียวผสมสมุนไพรเย็น เย็น
รสต้ นตํารับ / นํ ้าผึ ้งผสมมะนาว / ซากุระ
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2.ขนาดบรรจุ
สําหรับบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ผ้ ปู ระกอบการนํามามีด้วยกัน 4 ลักษณะคือ
-กล่องยูเอชที ขนาด 250 มิลลิลติ ร , 1,000 มิลลิลติ ร
-กระป๋ อง ขนาด 300 มิลลิลติ ร , 320 มิลลิลติ ร
-ขวด PET ขนาด 230 มิลลิลติ ร , 280 มิลลิลิตร , 350 มิลลิลติ ร , 420 มิลลิลติ ร , 470 มิลลิลติ ร ,
500 มิลลิลติ ร , 1,000 มิลลิลติ ร , 1,500 มิลลิลิตร
3.บรรจุภณ
ั ฑ์
โออิชิ
ปี 2557
เดือนมีนาคม ขยายฐานสินค้ าในกลุม่ พรี เมี่ยมด้ วยการนําเครื่ องในกลุม่ อิชิตนั ซีเล็คเต็ด มัทฉะ เข้ า
สูต่ ลาดในชื่อ "โออิชิ คาบูเซฉะ" เข้ าสูต่ ลาด โดยนําเข้ าจากประเทศญี่ปนทั
ุ่ ้งนี ้เพื่อเสริ มภาพลักษณ์ของตรา
สินค้ าให้ แข็งแกร่งขึ ้น ราคา 25 บาท
4.การพัฒนาผลิตภัณฑ์
อิชิตนั
ปี 2557
เดือนมีนาคม นําชาเขียวสูตรหวานน้ อยเข้ าสูต่ ลาด 2 รสชาติ ได้ แก่“อิชิตนั ซีเล็คเต็ด มัทฉะ” ชา
เขียวพร้ อมดื่มจากใบชาออร์ แกนิกผสมผงมัทฉะ และ “อิชิตนั ซีเล็คเต็ด อู่หลง” ราคา 20 บาท
ซันโตรี ที พลัส
ปี 2557
เดือนกุมภาพันธ์ เปิ ดตัวชาอู่หลงรสชาติใหม่ ดอกออสแมนตัส ขนาด 500 มิลลิลติ รในขวดเพต

ราคา (Price)
กลยุทธ์ ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ชาเขียวจัดอยูใ่ นระดับกลางเมื่อเปรี ยบเทียบกับผลิตภัณฑ์ในกลุม่
เครื่ องดื่ม กล่าวคือ สูงกว่านํ ้าอัดลม แต่ตํ่ากว่านํ ้าผลไม้ ในกลุม่ เพื่อสุขภาพ
1.ราคาจําหน่ายปลีก

ตราสินค้ า
ยูนิฟ
พอคคา

โออิชิ

โออิชิ กรี นที คลอโรฟิ ลล์
โออิชิ มัทฉะ
โออิชิ มัทฉะ มิลค์ที
โออิชิ ฟรุตโตะ
โออิชิ คิคชุ ะ
นะมาชะ
นะมาชะ ลาเต้
เพียวริ คุ
เชนย่า
พอคคา

ราคาจําหน่ายชาเขียวพร้ อมดื่ม
ขนาด (มล.)
250
350
300
500
1,500
250
500
1,000
320
350
470
230
350
500
350
500
280
350
500
250
300

ราคา (บาท)
10.00 / กล่อง
13.00 / ขวด
16.00 / กระป๋ อง
24.00 / ขวด
58.00 / ขวด
10.00 / กล่อง
20.00 / ขวด
30.00 / ขวด
15.00 / กระป๋ อง
15.00 / ขวด
30.00 / ขวด
20.00 / ขวด
13.00 / ขวด
20.00 / ขวด
13.00 / ขวด
17.00 / ขวด
18.00 / ขวด
13.00 / ขวด
16.00 / ขวด
10.00 / กล่อง
15.00 / กระป๋ อง

ฟูจิชะ กรี นที
อิชิตนั
มิเรอิ

500
1,500
500
420
250
500

24.00 / ขวด
49.00 / ขวด
25.00 / ขวด
16.00 / ขวด
10.00 / กล่อง
20.00 / ขวด
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ช่ องทางจัดจําหน่ าย (Place)
การครอบคลุมพื ้นที่ขายของผลิตภัณฑ์ชาพร้ อมดื่มนั ้น ส่วนใหญ่จะเป็ นพื ้นที่เขตกรุงเทพ
ปริ มณฑล และจังหวัดสําคัญในภูมิภาคทัว่ ประเทศ โดยช่องทางจัดกระจายสินค้ ามีดงั ต่อไปนี ้
1.ร้ านค้ าย่อยทัว่ ไป
2.ร้ านค้ าส่ง
3.ร้ านสะดวกซื ้อในชุมชน และสถานีบริ การนํ ้ามัน
4.ซูเปอร์ มาร์ เก็ต
5.ไฮเปอร์ มาร์ ท เช่น เทสโก้ โลตัส คาร์ ฟูร์ บิ๊กซี
6.ร้ านอาหาร
7.ตู้จําหน่ายอัตโนมัติ
ซึง่ ทัง้ 7 ช่องทางนี ้ ผู้ประกอบการชาเขียวที่ขยายฐานมาจากธุรกิจเดิมคือ นํ ้าผลไม้ อย่างยูนิฟ ทิป
โก้ หรื อแม้ แต่ลติ นั ไอซ์ ที ที่มีฐานมาจากชาพร้ อมดื่มอยูแ่ ล้ วค่อนข้ างจะได้ เปรี ยบผู้ประกอบการอย่างโออิชิ
ซึง่ มีฐานธุรกิจเดิมแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่น เพราะมาจากธุรกิจร้ านอาหารญี่ปนุ่ ดังนั ้นเพื่อให้
สามารถแข่งขันได้ โออิชิ จึงพยายาม ขยายช่องทางจัดจําหน่ายจากเดิมที่วางเฉพาะกลุม่ ธุรกิจในเครื อ แต่
จากนี ้ไปต้ องผลักดันสินค้ าให้ ทวั่ ถึงในตลาดแมส ซึง่ จนถึงขณะนี ้เริ่ มมีการวางสินค้ าตามไฮเปอร์ มาร์ เก็ต
แล้ ว โดยโออิชิเป็ นคนกระจายสินค้ าเอง

การส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
โออิชิ
1.โฆษณา (Advertising)
ปี 2557
-เดือนมกราคม นําภาพยนตร์ โฆษณา"อร่อยขันสุ
้ ด" เพื่อสร้ างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์โออิชิ ฟรุตโตะ
ชาเขียวรสแอปเปิ ลเขียว- องุน่ ขาวโดยยังคงนําเต๋อ-ฉันทวิชช์ ธนะเสวี มาเป็ นพรี เซ็นเตอร์ โดยเนื ้อหาโดย
นําเสนอภายใต้ แนวคิด "นี่คือสิง่ ที่คณ
ุ เห็น แต่นี่คือความอร่อยที่เขารู้สกึ "
-เดือนมีนาคม นําสือ่ ภาพยนตร์ โฆษณาชุด โออิชิ: ปื ด้ โดยมีนกั แสดงวัยรุ่น ต่อ ธนภพ เป็ นพรี เซ็น
เตอร์ เป็ นเรื่ องราวของความรักในวัยรุ่น ควบคูไ่ ปกับภาพยนตร์ โฆษณาชุด “แด๊ ” ซึง่ มี เก้ า สุภสั สรา เป็ นพรี
เซ็นเตอร์ เป็ นเรื่ องราวของวัยรุ่นที่ต้องการแสดงความสามารถผ่านการแข่งขัน ซึง่ ทั ้งสองเรื่ องต้ องการเน้ น
ยํ ้าแนวคิดทางการตลาด“มีโออิชิ ชีวิตโอจัง”
-เดือนมีนาคม นําภาพพยนต์โฆษณาเข้ ามาสร้ างการรับรู้ในแคมเปญ“ทัวร์ ยกแก๊ ง โอยกก๊ วน” โดย
นํา 3 ดาราวัยรุ่น ต่อ ธนภพ เก้ า สุภสั สรา และมาร์ ช จุฑาวุฒิมาเป็ นพรี เซ็นเตอร์ ในภาพยนตร์ โฆษณา
-เดือนมิถนุ ายน นําภาพยนตร์ โฆษณาชุดที่มีตอ่ -ธนภพและเก้ า-สุภสั สราเป็ นการนําไลฟ์สไตล์ของ
วัยรุ่นมาบวกกับการสร้ างการรับรู้ในโออิชิขวดสลิมโดยเนื ้อหาเป็ นการตอบรับไลฟ์สไตล์ของกลุม่ นี ้ที่ก้าวเข้ า
สูข่ นใหม่
ั ้ ของการชีวิต มีการบริ โภคข้ อมูลทางโซเชียลมีเดียบนมือถือมากกว่าช่องทางสือ่ แบบเดิม ใช้ ชีวิต
บนโลกออนไลน์
2.การส่งเสริ มการขายสูผ่ ้ บู ริ โภค (Sale Promotion)
2.1 จัดชิงโชค (Sweepstakes)
ปี 2557
เดือนมีนาคม จัดแคมเปญ“ทัวร์ ยกแก๊ ง โอยกก๊ วน” จํานวน 50 รางวัลๆละ2ที่นงั่ รวมมูลค่ากว่า 57
ล้ านบาท
3.การสนับสนุนทางการตลาด (Sponsorship Marketing)
3.1 การเป็ นผู้สนับสนุนทางด้ านสือ่ (Broadcast Sponsorship Marketing)
ปี 2557
เดือนกรกฏาคม สนับสนุนรายการ“โหด มัน ฮา ประเทศไทย Takeshi’s Castle Thailand พรี เซ็น
เต็ด บาย โออิชิ กรี นที”รวมทั ้งการสร้ างสรรค์โปรโมชัน่ ในแคมเปญ“ผู้กล้ าโออิชิ พิชิต 35 ล้ าน” ในการ

สนับสนุนเงินรางวัลสูงสุดรวม 35 ล้ านบาท ซึง่ ถือเป็ นสถิติใหม่ในการมอบเงินรางวัลของรายการเกมโชว์ที่มี
มูลค่ามากที่สดุ ในประเทศไทย โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ กู ล้ าที่เข้ าร่วมแข่งขันในรายการได้ ชิงรางวัลเงิน1 ล้ าน
บาททุกสัปดาห์ และมีสทิ ธิเป็ นเจ้ าของเงินรางวัลมากขึ ้นทุกๆ สัปดาห์ถ้าไม่มีผ้ กู ล้ าพิชิตปราสาททาเคชิได้
สําเร็ จในสัปดาห์นนั ้ โดยเงินรางวัลจะถูกสะสมไปในอาทิตย์ถดั ไป โดยมีกําหนดออกอากาศทุกวันอาทิตย์
เวลา 14.45-16.30 น.ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 และช่อง 7 HD
อิชิตัน
1.โฆษณา (Advertising)
ปี 2557
-เดือนมีนาคม นําสือ่ ภาพยนตร์ โฆษณาเข้ ามาสร้ างการรับรู้ในแคมเปญ “อิชิตนั รหัสรวยเปรี ย้ ง3”
โดยมีซีอีโอ ตัน ภาสกรนที เป็ นพรี เซ็นเตอร์ ในภาพยนต์โฆษณาแนวแอคชัน่ โดยสะท้ อนถึงการเป็ นฮีโร่เข้ า
มาช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่เดือดร้ อนจากค่าครองชีพที่สงู ขึ ้น พร้ อกับให้ รายละเอียดการแจกทองคําทุก
วันและรางวัลพิเศษอย่างรถยนต์เปอร์ เช่
-เดือนกันยายน ใช้ สอื่ ภาพยนตร์ โฆษณาในรูปแบบคลิปไวรัลโฆษณา ในรูปแบบของการร้ องเพลง
เลียนแบบ โดยเบน ชลาทิศ คูก่ บั เมญ่า นนธวรรณ ทองเหล็ง มิสไทยแลนด์ยนู ิเวิร์ด2014. โดยเนื ้อหา
ของเอ็มวีประกอบเพลงนํา 2 สาวซึง่ เป็ นตัวแทนของพนักงานออฟฟิ ศมาสะท้ อนความรู้สกึ ของสาวน้ อย
ใหญ่ทวั่ ประเทศ บอกเล่าความรู้สกึ ผิดๆ เมื่อเผลอตัวเผลอใจกับการรับอาหารแบบตามใจ แต่จากนี ้จะมีชา
อู่หลงและมัทฉะที่จะช่วยสลายไขมันได้
2.การส่งเสริ มการขาย (Sales Promotion)
2.1 จัดชิงโชค (Sweepstakes)
ปี 2557
เดือนมีนาคม จัดแคมเปญ "อิชิตนั ลุ้นรหัส รวยเปรี ย้ ง ภาค 3 แจกล้ านทุกวัน ลุ้นปอร์ เช่ทกุ เดือน"
โดยครัง้ นี ้เพิ่มรางวัลใหม่ได้ แก่ รถสปอร์ ต Porsche Boxster ราคา 8 ล้ านบาท จํานวน 3 คัน ทั ้งนี ้เพื่อขยาย
ฐานลูกค้ าไปสูก่ ลุม่ คนรุ่นใหม่ ในกลุม่ วัยรุ่น คนในเมือง และชนชันกลาง
้
และเป็ นการกระตุ้นความสนใจ
ให้ กบั แคมเปญกลับให้ สามารถสร้ างกระแสได้
โดยการนํารางวัลดังกล่าวมาเสริ มเป็ นเพราะจากการลงพื ้นที่สาํ รวจผู้บริ โภคพบว่า ปอร์ เช่ เป็ นรถ
ในฝั นของคนทุกกลุม่ ทังในเมื
้
องและต่างจังหวัดรวยหรื อไม่รวยก็อยากเป็ นเจ้ าของอย่างไรก็ตามรางวัล
ทองคําที่แจกวันละ 1 ล้ านบาทยังคงเป็ นแก่นหลักของแคมเปญ

โดยมูลค่าของรางวัลครัง้ นี ้มีจํานวนถึง 12,043 รางวัลซึง่ ถือว่ามากที่สดุ และได้ ลดเวลาแคมเปญ
ลงเหลือ 40 วัน เริ่ ม 10 มีนาคม ถึง 12 พฤษาคมจากเดิมที่มีระยะเวลาถึง 60 วัน
เดือนพฤศจิกายน จัดกิจกรรมลุ้น iPhone 6 plus ผ่านตู้คีบตุ๊กตา โดยเมื่อซื ้อชาเขียวอิชิตนั 1 ขวด
ราคา 10 บาท รับสิทธิ์ในการคีบไอโฟน 6 plus จากตู้คีบตุ๊กตา ซึง่ หากผู้ที่คีบได้ จะได้ รับ iPhone 6 plus
โดยจํากัดสิทธิ์ 1 คน 1 รางวัล โดยกิจกรรมนี ้จัดขึ ้นที่ทางเชื่อมBTS หน้ าศูนย์การค้ า สยามสแควร์ วัน
แนวโน้ ม
สําหรับแนวโน้ มของตลาดชาเดขียวพร้ อมดื่มต้ องถือว่าเป็ นความท้ าทายอย่างยิ่งเนื่องจากปั จจัย
ลบยังคงเป็ นอุปสรรคสําคัญ อาทิภาวะการชะลอตัวด้ านเศรษฐกิจที่ยงั ไม่ฟืน้ ตัว กําลังซื ้อของผู้บริ โภคที่
ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคเลือกที่จะประหยัดค่าใช้ จ่ายมากขึ ้น ด้ วยการลด ละ การบริ โภค
ที่เกินความจําเป็ นลง
จากปั จจัยดังกล่าวย่อมส่ผลให้ ผ้ ปู ระกอบการต้ องเร่งกระตุ้นกําลังซื ้อ ดังนั ้นการแข่งขันระหว่าง
ผู้นําและผู้ท้าชิงในตลาดน่าจะยังอยูใ่ นสถานการณ์ที่เรี ยกว่าร้ อนแรงต่อเนื่อง โดยจะยังมีการระดมสรรพ
กําลัง ทังเม็
้ ดเงิน กลยุทธ์ การตลาด โปรโมชัน่ ส่งเสริ มการขาย เพื่อรักษาฐานรายได้ และกระตุ้นให้ ตลาด
โดยรวมขยายตัวต่อไปได้
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