เครื่องดื่มเกลือแร่
สถานการณ์ ทางการตลาด
กลยุทธ์ การตลาดของเครื่ องดื่มเกลือแร่นั ้น เนื่องจากสินค้ าจะอยูใ่ นกลุม่ เครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพ ทํา
ให้ ผ้ ปู ระกอบการส่วนใหญ่จะเน้ นไปที่การให้ ความรู้ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องกับผู้บริ โภคเกี่ยวกับประโยชน์ของ
เครื่ องดื่มเกลือแร่ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางด้ านการออกกําลังกายและการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆทังในกรุ
้
งเทพฯและต่างจังหวัดซึง่ มีจํานวนกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายที่หนั มาให้ ความสนใจเล่นกีฬาและ
ออกกําลังกายเป็ นจํานวนมาก อาทิ การแข่งขันฟุตบอล บาสเก็ตบอล การแข่งขันวิ่งทางไกล การแข่งขัน
จักรยานทางไกล ทังในระดั
้
บท้ องถิ่นและระดับชาติ เป็ นต้ น ทั ้งนี ้เพื่อให้ เข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายได้ มาก
ที่สดุ
ที่ผา่ นมาการแข่งขันของตลาดเครื่ องดื่มเกลือแร่ไม่คอ่ ยมีการแข่งขันรวมถึงการดําเนินกิจกรรมทาง
การตลาดเท่าใดนัก โดยกิจกรรมการตลาดที่ปรากฎก็ราบเรี ยบไม่รุนแรง หวือหวา ผู้ผลิตแทบไม่ต้องอาศัย
งบการตลาดจํานวนสูงในการทําตลาดเหมือนเครื่ องดื่มประเภทอื่น เนื่องจากมีการแข่งขันกันอยูเ่ พียง 2
แบรน์หลักๆเท่านันคื
้ อ สปอนเซอร์ และเอ็มสปอร์ ต ประกอบกับแบรนด์ลดี เดอร์ ในตลาดอย่างสปอนเซอร์
สามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดมาได้ อย่างต่อเนื่องและยาวนาน
แต่ตลาดกลับมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมานี ้ เหตุผลของการเติบโต แม้
ไม่มีการโหมโฆษณา กิจกรรมการตลาดรวมทั ้งผู้เล่นรายใหม่ เนื่องจากมีกลุม่ เป้าหมายที่คอ่ นข้ างแน่นอน
นัน่ คือ กลุม่ ที่เสียเหงื่อจากการออกกําลังกาย โดยเฉพาะนักกีฬาที่เป็ นลูกค้ าประจําของเครื่ องดื่มประเภทนี ้
ประกอบกับกระแสการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพได้ รับความสนใจจากผู้บริ โภคมากขึ ้น
ปี 2557 จากการกระแสสุขภาพที่ได้ รับการตอบรับจากผู้บริ โภคอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ ความนิยมใน
การออกกําลังกายแพร่หลายมากขึ ้นและได้ กลายเป็ นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ทั ้งหญิงและชาย ปั จจัย
ดังกล่าวนี ้ส่งผลดีตอ่ การขยายตัวของตลาดเครื่ องดื่มเกลือแร่สง่ ผลให้ มีแบรนด์ใหม่เข้ าสูต่ ลาดอาทิ สปอเรต
จากบริ ษัท อาเจ กรุ๊ป จํากัดผู้ผลิตและจําหน่ายเครื่ องดื่มบิ๊กโคล่า
รวมถึงบริ ษัท คาราบาว กรุ๊ป จํากัดที่นําเครื่ องดื่มเกลือแร่ภายใต้ ชื่อ"สตาร์ ท พลัส ซิงค์" ออกทํา
ตลาดโดยเน้ นเจาะกลุม่ ผู้ที่เล่นกีฬากลุม่ ผู้ใช้ ที่อยูก่ ลางแจ้ งและกลุม่ คนที่ต้องการธาตุเหล็ก โดยการขยาย
ฐานผลิตภัณฑ์ครัง้ นี ้ของคาราบาว กรุ๊ปส่วนหนึง่ มาจากการที่ตลาดเครื่ องดื่มชูกําลังได้ เคลือ่ นตัวสูว่ งจรชีวิต
(Life cycle)ในระยะของการอิ่มตัวส่งผลให้ ระดับการขยายตัวของตลาดลดลง ประกอบกับภาวะความผัน
ผวนทางเศรษฐกิจและกําลังซื ้อของผู้บริ โภคที่ลดลง ปั จจัยเหล่านี ้มีผลต่อต่อการเร่งขายตลาดใหม่ที่ยงั มี
ระดับการขายตัวที่ดี

และเครื่ องดื่มเกลือแร่เป็ นตลาดที่มีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลีย่ ปี ละ10-15% ต่อปี
เนื่องจากฐานตลาดที่กว้ างขึ ้นเพราะได้ กลายเป็ นอีกทางเลือกสําหรับผู้บริ โภคที่ต้องการชดเชยแร่ธาตุและ
พลังงานที่สญ
ู เสียไปกับเหงื่อและการออกกําลังกาย ซึง่ เป็ นไลฟ์สไตล์ที่คนรุ่ นใหม่ให้ ความสนใจอย่าง
กว้ างขวาง ประกอบกับยังเป็ นตลาดที่จํานวนคูแ่ ข่งขันน้ อยราย โดยในปี 2557 ตลาดเครื่ องดื่มเกลือแร่
ขยายตัวได้ ในระดับ8%ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่สงู

รายชื่อผู้ประกอบการรายสําคัญในตลาด
บริ ษัท
บริ ษัท เครื่ องดื่มกระทิงแดง จํากัด
บริ ษัท โอสถสภา จํากัด
บริ ษัท เสริ มสุข จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)
หจก.บางกอกอโล
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์ เก็ตติ ้ง จํากัด
บริ ษัท วิจยั และพัฒนา สหโอซูก้า เอเชีย จํากัด
บริ ษัท มาลี สามพราน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เครื่ องดื่มซินเนอร์ จี ้ จํากัด
บริ ษัท สิงห์ คอร์ เปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษัท อาเจ กรุ๊ป จํากัด
บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จํากัด
บริ ษัท คาราบาวแดง จํากัด (มหาชน)
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ซันโว
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สตาร์ ท พลัส ซิงค์
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ลักษณะผลิตภัณฑ์
เครื่ องดื่มเกลือแร่ (Sports Drink หรื อ Electrolyte Drink) เป็ นเครื่ องดื่มที่ประกอบไปด้ วยนํ ้า และ
ส่วนผสมแร่ธาตุตา่ งๆที่จําเป็ นต่อร่างกายอาทิ โซเดียม โปตัสเซียม นํ ้าตาลกลูโคสหรื อซูโครส และคลอไรด์

เป็ นส่วนประกอบ และถือเป็ นเครื่ องดื่มที่เป็ นทางเลือกสําหรับผู้ที่ต้องสูญเสียเหงื่อและต้ องการความสดชื่น
กระปรี ก้ ระเปร่าภายหลังจากการออกกําลังกายหรื อเล่นกีฬา และผู้ที่ทํางานหนัก
วิเคราะห์ Market Summary

โอกาส

อุปสรรค

Market Summary
1.กระแสการออกกําลังกายและจํานวนนักกีฬาทั ้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นใน
เมืองไทยที่เพิ่มมากขึ ้น
2.
3.
4.
1.ภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่า และการว่างงานที่มากขึ ้นทําให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศทรุ ดตัวส่งผลต่อกําลังซื ้อ
2.
3.
4.

กลยุทธ์ ระดับองค์ กร
สปอนเซอร์
สปอนเซอร์ มีนโยบายสร้ างแบรนด์ให้ แตกต่างทั ้งการออกสินค้ าใหม่ เช่น สปอนเซอร์ กลิน่ ส้ ม จาก
เดิมที่มีรสชาติเดียว คือ รสดังเดิ
้ ม รวมถึงการเปิ ดตัว “สปอนเซอร์ โกลด์” หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ขวดในรูปแบบฝา
เกลียว ซึง่ เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เปิ ดตัวออกมา เพื่อให้ สอดรับกับความสะดวกสบาย และไลฟ์สไตล์ของคนรุ่น
ใหม่
ปี 2557 นโยบายการตลาดของสปอนเซอร์ จะให้ จดั กิจกรรมผ่านไลฟ์สไตล์ มาร์ เก็ตติ ้ง เพื่อให้ ตรา
สินค้ าเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายคนรุ่นใหม่ที่รักสุขภาพและใส่ใจสิง่ แวดล้ อมด้ วยการจัดกิจกรรมรองรับไลฟ์สไตล์
คนรุ่นใหม่ อาทิ การจัดประกวดงานศิลปะจากกระป๋ องสปอนเซอร์ สลีค แคน
นอกจากนี ้จะเน้ นการสือ่ สารกับกลุม่ เป้าหมายไปที่การเป็ นเครื่ องดื่มเกลือแร่ที่โดดเด่นด้ านฟั งก์ ชนั
นอลเพื่อสร้ างจุดขายใหม่ควบคูไ่ ปกับกลยุทธ์ มลั ติแพ็กหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์หลากหลายเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของ

คนรุ่นใหม่ เช่น ออกกระป๋ องสลีคแคน ขวดเพ็ท และวางตําแหน่งเป็ นเครื่ องดื่มฟั งก์ชนั นอล เพื่อเสริ มตลาด
สปอนเซอร์ ขวดแก้ วที่มีความแข็งแกร่งมากอีกทางหนึง่
เอ็มสปอร์ ต
นโยบายการตลาดของเครื อโอสถสภาสําหรับเครื่ องดื่มเอ็มสปอร์ ตคือไม่เน้ นกิจกรรมสําหรับ
เครื่ องดื่มนี ้มากนัก นอกจากการสนับสนุนให้ ออกกําลังกายและด้ านกีฬาต่างๆ เนื่องจากเอ็มสปอร์ ต
มองว่าตลาดยังแคบอยู่ เนื่องจากคนไทยนิยมดูกีฬามากกว่าการเล่น ที่สาํ คัญผู้ที่ออกกําลังกายส่วนใหญ่
มักไม่คอ่ ยดื่มเครื่ องดื่มเกลือแร่ แต่จํากัดอยูใ่ นกลุม่ ผู้ที่เล่นกีฬาอาชีพเท่านั ้น
หากพฤติกรรมของคนไทยเปลีย่ นไปหันมาเล่นกีฬาเพื่อออกกําลังกายจริ งจังมากขึ ้น เอ็มสปอร์ ตก็
พร้ อมที่จะเดินแผนการตลาดในเชิงรุกถึงกลุม่ ผู้ดื่มที่แท้ จริ ง
ดังนั ้นกลุม่ เป้าหมายของเอ็มสปอร์ ตในปั จจุบนั ยังคงเน้ นหนักไปที่กลุม่ คนเล่นกีฬาเป็ นหลักเช่นเดิม
ไม่มีการขยายเข้ าสูก่ ลุม่ เป้าหมายใหม่ๆแต่อย่างใด
เอ็มสปอร์ ตยังคงเน้ นการสนับสนุนกิจกรรมด้ านกีฬาต่างๆ โดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาในส่วน
ภูมิภาคที่เอ็มสปอร์ ตเข้ าไปสนับสนุนการจัดการแข่งขันต่างๆอย่างต่อเนื่อง
ซันโว
บริ ษัท สิงห์ คอร์ เปอเรชัน่ จํากัด ได้ เปิ ดตัวเครื่ องดื่มเกลือแร่ “ซันโว” เพื่อฉลองครบรอบ 80 ปี ของ
เครื อสิงห์และยังเป็ นการเสริ มแกร่งให้ กบั ธุรกิจนอน-แอลกอฮอล์ ที่แต่เดิมจะมีเพียงนํ ้าดื่มสิงห์ โซดาสิงห์ บี
อิ ้ง นํ ้าแร่เพอร์ ร่า สาหร่ายมาชิตะ และข้ าวพันดี เบื ้องต้ นมีให้ เลือก 2 รสชาติ ที่สาํ คัญผลิตจากนํ ้าแร่
ธรรมชาติ และมุ่งเป้าหมายเจาะกลุม่ ผู้ใช้ แรงงานที่สญ
ู เสียเหงื่อต้ องการเครื่ องดื่มเพื่อความสดชื่น มากกว่า
กลุม่ นักกีฬาผู้ที่ออกกําลังกาย คิดเป็ นสัดส่วน 70% ต่อ 30%
นอกจากนี ้ ยังได้ ใช้ งบกว่า 150 ล้ านบาท ในการเปิ ดตัวซันโว ผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ อินเตอร์ เน็ต การ
ทําแบรนด์ แอค ทิเวชัน่ การทําโรดโชว์ และแจกสินค้ าตัวอย่าง รวมถึงกลยุทธ์ ด้านสปอร์ ตมาร์ เก็ตติ ้ง
สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ กบั กีฬาเกือบทุกประเภท ทั ้งฟุตบอล เทนนิส กอล์ฟ เพื่อให้ เข้ าถึงตัวกลุม่ ผู้เล่น
กีฬาที่เป็ นผู้บริ โภคสําคัญของเครื่ องดื่มเกลือแร่ อีกกลุม่ หนึง่ นอกเหนือจากกลุม่ ผู้เสียเหงื่อจากการใช้
แรงงาน
สิงห์ได้ ลงทุนในส่วนของโรงงานสามเสนกว่า 200 ล้ านบาท เพื่อเพิ่มไลน์การผลิตเครื่ องดื่มเกลือแร่
โดยมีกําลังผลิตอยูท่ ี่ 12 ล้ านลิตรต่อปี เพราะเล็งเห็นโอกาสของตลาดเครื่ องดื่มเกลือแร่ที่มีแนวโน้ มเติบโต
และมีคแู่ ข่งน้ อยราย

สิงห์ต้องการให้ เพิ่มไลน์สนิ ค้ ากลุม่ นอน-แอลกอฮอล์ สูส่ ดั ส่วนยอดขาย 30% ภายใน 5 ปี ซึง่ ผ่าน
มาได้ 2 ปี นี ้ พบว่ากลุม่ นอน-แอลกอฮอล์ทํารายได้ อยูใ่ นสัดส่วน 12% ของรายได้ รวมทั ้งหมด และที่เหลือ
กว่า 88% คือ สินค้ ากลุม่ แอลกอฮอล์
สิงห์เลือกใช้ ชื่อ “ซันโว” ในคําสันๆของแบรนด์
้
ที่จดจํากันได้ งา่ ย ผู้บริ โภคคุ้นหูจากคําว่า “ดาวซัล
โว” ในกีฬายอดนิยมอย่างฟุตบอล และเป็ นคําที่ให้ ความหมายเชิงบวก แม้ จะต่างกันตรงที่ตวั สะกดก็ตาม
ขณะที่น้องใหม่อย่าง "ซันโว" ภายใต้ การทําตลาดของบริ ษัท สิงห์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด พบว่า การ
ทําตลาดจะมุ่งเน้ นในต่างจังหวัดเป็ นส่วนใหญ่ เนื่องจากได้ รับการตอบรับที่ดี โดยเห็นได้ จากยอดขายที่
เพิ่มขึ ้น ส่วนในกรุงเทพฯ ยังต้ องแข่งขันกับแบรนด์ใหญ่อย่างสปอนเซอร์ ซึง่ เหนียวแน่นในกลุม่ นักกีฬา
สตาร์ ท พลัส ซิงค์
ปี 2557 บริ ษัท คาราบาวแดง จํากัด (มหาชน) ดําเนินการขยายฐานธุรกิจผ่านการนําเครื่ องดื่ม
เกลือแร่เข้ าสูต่ ลาดภายใต้ แบรนด์ สตาร์ ท พลัส ซิงค์ โดยมีปัจจัยหลักที่ทําให้ เข้ าสูต่ ลาดนี ้เพราะจากข้ อมูล
ที่สาํ รวจวิจยั มาพบว่าตลาดเครื่ องดื่มเกลือแร่จะแปรผันไปตามจํานวนประชากรของแต่ละภาค ขณะที่
เครื่ องดื่มชูกําลังนันจะขายดี
้
และมีตลาดใหญ่อยู่ที่ที่มีแรงงานมากๆ
โดยสัดส่วนผู้ดื่มเครื่ องดื่มเกลือแร่กระจายดังนี ้ ภาคเหนือ 19%, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 33%,
ภาคกลาง 27%, ภาคใต้ 10% และกรุงเทพฯ กับปริ มณฑล 11% แต่ขณะที่เครื่ องดื่มชูกําลังจะมีตลาดใหญ่
อยูท่ ี่สถานที่ใดก็ตามที่มีผ้ ใู ช้ แรงงานอยูม่ ากเป็ นสําคัญ
อีกทังผู
้ ้ ที่ดื่มเครื่ องดื่มเกลือแร่จะมีตั ้งแต่กลุม่ อายุ 15-50 ปี จึงมีฐานและจํานวนที่มากและกว้ าง
กว่าเครื่ องดื่มชูกําลังที่จะมีตลาดใหญ่ผ้ ดู ื่มอยูท่ ี่อายุมากกว่าเป็ นหลักนอกจากนี ้การดื่มเครื่ องดื่มเกลือแร่ไม่
จํากัดเฉพาะผู้ที่เล่นกีฬาและเสียเหงื่อเท่านันแต่
้ ยงั รวมไปถึงกลุม่ คนที่เสียเหงื่อไม่วา่ จะเหตุผลอะไรด้ วยก็
ตาม
นอกจากนี ้ได้ วางแผนสร้ างการรับรู้ตอ่ ให้ กบั แบรนด์สตาร์ ท พลัส ซิงค์และกระตุ้นให้ เกิดการทดลอง
ชิมได้ เตรี ยมงบประมาณทางการตลาดไว้ ราว100 ล้ านบาทในการรุกตลาดครบวงจรทั ้งสือ่ ทีวี วิทยุ สิง่ พิมพ์
รวมถึงการโรดโชว์ โดยจะขับเคลือ่ นโดยสาวซิงค์จํานวน 500 คนและรถขนสินค้ า 70 คัน พร้ อมกับการแจก
สินค้ าตัวอย่าง 1 ล้ านชิ ้น

มูลค่ าตลาด

มูลค่าตลาดเครื่ องดื่มเกลือแร่
ปี
มูลค่าตลาด (ล้ านบาท)
2557
4,500

ส่ วนแบ่ งทางการตลาด

ส่วนแบ่งตลาดเครื่ องดื่มเกลือแร่ปี 2557
ตราสินค้ า
ส่วนแบ่งตลาด (%)
สปอนเซอร์
80
เอ็มสปอร์ ต
12
ซันโว และอื่นๆ
8
ส่ วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ (Product)
1.สายผลิตภัณฑ์
1.1 ขนาด
-ขนาด 250 มล. (ขวดแก้ ว) ได้ แก่ สปอนเซอร์ , สปอนเซอร์ โก , เกเตอเรด , เอ็มสปอร์ ต , ริ ชเชส ,
ซันโว , สตาร์ ท พลัส ซิงค์ , 100 พลัส
-ขนาด 250 มล. (กระป๋ อง) ได้ แก่ 100 พลัส
-ขนาด 280 มล. (ขวดแก้ ว) ได้ แก่ เพาเวอร์ พลัส , วีสปอร์ ต
-ขนาด 320 มล. ได้ แก่ เพาเวอร์ พลัส , โพคารี่ สเวท
-ขนาด 325 มล. (กระป๋ อง) ได้ แก่ สปอนเซอร์
-ขนาด 350 มล. (ขวดเพ็ท) ได้ แก่ สปอนเซอร์ , สปอเรต
-ขนาด 400 มล. (ขวดเพ็ท) ได้ แก่ เกเตอเรด

-ขนาด 450 มล. (ขวดเพ็ท) ได้ แก่ 100 พลัส
-ขนาด 500 มล. (ขวดเพ็ท) ได้ แก่ โพคารี่ สเวท
-ขนาด 502 มล. (ขวดเพ็ท) ได้ แก่ 100 พลัส
1.2 บรรจุภณ
ั ฑ์
-กระป๋ อง ได้ แก่ สปอนเซอร์ , โพคารี่ สเวท , 100 พลัส
-ขวดแก้ ว ได้ แก่ สปอนเซอร์ , สปอนเซอร์ โก , เกเตอเรด , เอ็มสปอร์ ต , เพาเวอร์ พลัส , ซันโว ,
สตาร์ ท พลัส ซิงค์ , 100 พลัส
-ขวดเพ็ท ได้ แก่ ริ ชเชส , โพคารี่ สเวท , เพาเวอร์ พลัส , วีสปอร์ ต , สปอเรต , 100 พลัส
1.3 รสชาติ
-รสดังเดิ
้ ม / คลาสสิค ได้ แก่ สปอนเซอร์ , เกเตอเรด , เอ็มสปอร์ ต , ริ ชเชส , โพคารี่ สเวท , สตาร์ ท
พลัส ซิงค์
-รสพันช์ ได้ แก่ สปอนเซอร์
-รสมะนาว (รสเลมอนไลม์) ได้ แก่ สปอนเซอร์ , เกเตอเรด , 100 พลัส
-รสองุน่ ได้ แก่ เกเตอเรด , เอ็มสปอร์ ต , วีสปอร์ ต
-รสส้ ม ได้ แก่ สปอนเซอร์ , เอ็มสปอร์ ต , เพาเวอร์ พลัส , วีสปอร์ ต
-รสสละ ได้ แก่ เพาเวอร์ พลัส
-รสผลไม้ รวม ได้ แก่ เพาเวอร์ พลัส
-รสสับปะรด ได้ แก่ วีสปอร์ ต
-รสมิกซ์ฟรุต ได้ แก่ ซันโว , สปอเรต
-รสมิกซ์เบอร์ รี ได้ แก่ ซันโว , สปอเรต
-รสซิตรัส ได้ แก่ 100 พลัส
2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์
สปอเรต
ปี 2557 สปอเรตสร้ างความแตกต่างด้ านผลิตภัณฑ์ด้วยการผสมผสานระหว่างเกลือแร่และวิตามิน
ซีจากนํ ้าผลไม้ แท้ โดยต้ องการเจาะกลุม่ เป้าหมายครอบคลุมตั ้งแต่ผ้ ทู ี่ออกกําลังกายซึง่ จะช่วยชดเชยเกลือ
แร่ที่สญ
ู เสียไปพร้ อมคืนความสดชื่นให้ กบั ร่างกายจากรวมถึงผู้ที่ต้องการความสดชื่นและดับกระหายจาก
การทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวัน

สปอเรตวางจําหน่าย 2 รสชาติ ได้ แก่ มิกซ์ฟรุตและรสมิกซ์เบอรี่ ในรูปแบบขวดเพ็ทขนาด 350
มิลลิลติ ร โดยขวดได้ พฒ
ั นาให้ มีดีไซน์ ที่สามารถยกขวดดื่มได้ งา่ ยและการพกพาสะดวกพร้ อมปากขวดที่มี
ขนาดกว้ างขึ ้นเพื่อสะดวกกับการดื่มมากขึ ้น
เกเตอเรด
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เกเตอเรดนําสินค้ าขนาดใหม่ 350 มล. ในบรรจุภณ
ั ฑ์ขวดเพ็ท ราคา
13.00 บาท ออกสูต่ ลาดจากเดิมที่บรรจุภณ
ั ฑ์ขวดเพ็ทมีเพียงขนาด 500 มล. ราคา 25 บาท เพื่อเป็ น
ทางเลือกสําหรับผู้บริ โภค ประกอบกับเป็ นการทางหลากหลายเพื่อลดจุดอ่อนด้ านราคาที่คอ่ นข้ างสูงกว่าคู่
แข่งขัน
ราคา (Price)
1.ราคาจําหน่ายปลีก

ตราสินค้ า
สปอนเซอร์

เกเตอเรด

เอ็มสปอร์ ต
ริ ชเชส
เพาเวอร์ พลัส
วีสปอร์ ต
โพคารี่ สเวท

ราคาจําหน่ายปลีก
บรรจุภณ
ั ฑ์
ขนาด (มล.)
ขวดแก้ ว
250
ขวดแก้ วทูโก
250
กระป๋ อง
325
ขวดเพ็ท
350
ขวดแก้ ว
400
ขวดแก้ ว
250
ขวดแก้ ว
250
ขวดเพ็ท
500
ขวดเพ็ท
350
ขวดแก้ ว
250
ขวดเพ็ท
250
ขวดแก้ ว
280
ขวดเพ็ท
320
ขวดเพ็ท
280
กระป๋ อง
320

ราคา (บาท)
10.00
10.00
12.00
15.00
28.00
18.00
18.00
25.00
13.00
10.00
8.00
10.00
15.00
15.00
30.00

ซันโว
สตาร์ ท พลัส ซิงค์
100 พลัส

สปอเรต

ขวดเพ็ท
ขวดแก้ ว
ขวดแก้ ว
กระป๋ อง
ขวดเพ็ท
ขวดเพ็ท
ขวดแก้ ว one way
ขวดเพ็ท

500
250
250
250
450
502
250
350

48.00
10.00
10.00
10.00
12.00
17.00
10.00
13.00

ที่มา : จากการสํารวจ ณ จุดขายของ ของ บริ ษัท มาร์ เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด / www.marketinfo.co.th

ช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place)
ช่องทางการจัดจําหน่ายเครื่ องดื่มเกลือแร่
1.ร้ านสะดวกซื ้อ
2.ซูเปอร์ มาร์ เก็ต
3.ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต / ดิสเคาน์สโตร์
4.ร้ านค้ าย่อยทัว่ ไป หรื อร้ านโชว์หว่ ย
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

การส่ งเสริมการขาย (Promotion)

สปอนเซอร์
1.การส่งเสริ มการขาย (Sales Promotion)
1.1 จัดชิงโชค (Sweepstakes)
-เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 จัดแคมเปญ “ฝาสปอนเซอร์ มีคา่ อย่าทิ ้ง ภาค 2” โดยการส่งเขียนชื่อ-ที่
อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ ใส่ฝาสปอนเซอร์ ขวด 250 มล.เพื่อร่วมชิงรางวัลทองคํา รวมมูลค่า 3,000,000 บาท
รางวัลละ 100,000 บาท แจกทุกเดือน เดือนละ 5 รางวัล) ส่วนรางวัลย่อย ทองคํา รวมมูลค่า 3,000,000
บาทรางวัลละ 10,000 บาท แจกทุกเดือน เดือนละ 50 รางวัล
2.กิจกรรมเชิงการตลาด (Events Marketing)
2.1 การจัดกิจกรรมกีฬา (Sport Events Marketing)
-เดือนมกราคม พ.ศ.2557 จัดกิจกรรมปั่ นจักรยาน SPONSOR SLEEK CAN RECYCLE and
CYCLING เทิดพระเกียรติในหลวง (กรุงเทพฯ - หัวหิน)
2.2 การจัดการแข่งขัน (Competition)
-เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 สปอนเซอร์ ร่วมกับ Lost Saga จาก Playpark จัดการแข่งขัน Lost Saga
National Championship by Sponsor เกมออนไลน์เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ทั ้งฝั่ งตะวันออกและ
ฝั่ งตะวันตกรวม 2 ทีม เพื่อเป็ นตัวแทนประเทศไทย ไปเข้ าร่วมการแข่งขัน Lost Saga world
championship ที่ประเทศเกาหลีใต้ พร้ อมไอเทมและของรางวัลจํานวนมาก
Lost Saga World Championship 2013 ถือเป็ นการจัดการแข่งขันระดับโลกครัง้ แรกสถานที่ที่ใช้
ในการแข่งขันคือ Lotte World สวนสนุกชื่อดังแห่งกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ การแข่งขันครัง้ นี ้ทางผู้พฒ
ั นา
เกม We Made Entertainment & IO ENTERTAINMENT จัดเงินรางวัลรวมกว่า 30 ล้ านวอน ทีมที่เป็ น
แชมป์จะได้ รับเงินรางวัล 15 ล้ านวอนหรื อกว่า 4 แสนบาท
3.การสนับสนุนทางการตลาด (Sponsorship Marketing)
3.1 การเป็ นผู้สนับสนุนด้ านกีฬา (Sport Sponsorship Marketing)
-เดือนกันยายน พ.ศ.2557 สนับสนุนการจัดการแข่งขันบาสเก็ตบอลรายการ "สปอนเซอร์ ไทย
แลนด์แชมเปี ย้ นชิพ 2014"
3.2 การเป็ นผู้สนับสนุนด้ านบันเทิง (Entertainment Sponsorship Marketing)

-ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงพฤษภาคม พ.ศ.2556 สปอนเซอร์ ให้ การสนับสนุนการจัดแสดง “หมํ่า
เท่ง โหน่ง เฟสติว๊าว” มหกรรมบันเทิงในรูปแบบคาราวานแห่งความสนุก ที่พร้ อมเดินทาง 4 ภาค กว่า 30
จังหวัด ทัว่ ไทย โดยมีดาวตลกชื่อดังร่วมแสดงทั ้ง หมํ่า เท่ง โหน่ง ตุ๊กกี ้ ส้ มเช้ ง
4.การสร้ างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR : Corporate Social Responsibility)
-เดือนธันวาคม พ.ศ.2556 สปอนเซอร์ มอบทุนการศึกษา 460,000 บาท แก่มลู นิธิกอง
ทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) เพื่อมอบให้ แก่เด็กในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สญ
ู เสียพ่อ
แม่ ผู้ปกครองจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื ้นที่ โดยเงินบริ จาคดังกล่าวได้ จากการจัดกิจกรรมประมูลเสื ้อ
นักเตะทีมบาร์ เซโลน่า พร้ อมลายเซ็นต์ครบทีม
นอกจากนันเครื
้ ่ องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ ยงั มอบอุปกรณ์กีฬามูลค่ารวม 50,000 บาท เพื่อนําไป
มอบแก่เด็กใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกด้ วย
สําหรับมูลนิธิ EDF เป็ นมูลนิธิของคนไทยที่ร่วมทํางานพัฒนาด้ านการศึกษาและคุณภาพชีวิตของ
เยาวชนมาตังแต่
้ ปี พ.ศ.2530 โดยปั จจุบนั ให้ การดูแลเยาวชนที่ด้อยโอกาสครอบคลุมพื ้นที่ 44 จังหวัด ทัว่
ประเทศ
เอ็มสปอร์ ต
1.การส่งเสริ มการขาย (Sales Promotion)
1.1 จัดชิงโชค (Sweepstakes)
-ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 ถึงพฤษภาคม พ.ศ.2558 จัดแคมเปญเอ็มสปอร์ ต 7 ปี แจก
โชคทองทัว่ ไทย ชิงโชค ชิงรางวัล แจกรางวัล โดยรางวัลมีดงั นี ้ รางวัลที่1 ทองคํามูลค่า 100,000 บาท
จํานวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 ทองคํามูลค่า 50,000 บาท จํานวน 3 รางวัล รางวัลที่3 ทองคํามูลค่า 10,000
บาท จํานวน 5 รางวัล รางวัลที่4 ทองคํามูลค่า 5,000 บาท จํานวน 10 รางวัล แจกเสื ้อ Jacket สุดเท่ จาก
M-sport 30 ตัว/ครัง้
2.กิจกรรมเชิงการตลาด (Events Marketing)
2.1 การจัดประกวด (Contests)
-ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ.2554 ถึงเมษายน พ.ศ.2555 เอ็มสปอร์ ตร่วมกับนสพ.สยามบันเทิง
จัดการประกวดเต้ นออกกําลังกายสไตล์ฮิปฮอป m Sport Hip Hop & B-Boy Dancercise Contest 2012
ชิงแชมป์ประ เทศไทย ครัง้ ที่ 4 by สยามบันเทิง ชิงถ้ วยประทาน พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี
พระวรราชาทินดั ดามาตุ พร้ อมเงินรางวัลรวมมูลค่า 500,000 บาท

2.2 การจัดรายการกีฬา (Sport Events Marketing)
-ตั ้งแต่ปี 2555 เป็ นต้ นมา เอ็มสปอร์ ตจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “เอ็มสปอร์ ตนิคมอุตสาหกรรม
คัพ” ในเขตพื ้นที่ที่มีนิคมอุตสาหกรรมคัพจํานวนมาก เช่น ชลบุรี , ระยอง , นครราชสีมา , ปราจีนบุรี ,
ลําปาง , ลําพูน , เชียงใหม่ ฯลฯ
3.การสนับสนุนทางการตลาด (Sponsorship Marketing)
3.1 การเป็ นผู้สนับสนุนด้ านกีฬา (Sport Sponsorship Marketing)
-ตั ้งแต่ปี 2554 เป็ นต้ นมา เอ็มสปอร์ ตได้ สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษา “m-SPORT DAY” ตามโรงเรี ยนต่างๆทัว่ ประเทศทั ้งเขตกรุงเทพฯปริ มาณฑล และต่างจังหวัด
ซันโว
1.โฆษณา (Advertising)
-ปี 2556 ซันโวเลือกนักมวยชื่อดัง “บัวขาว–สมบัติ บัญชาเมฆ” ฉายาดําดอทคอม นักชกชื่อดังจาก
เวทีไทยไฟท์ มาเป็ นพรี เซ็นเตอร์ คนแรก ภายใต้ สโลแกน “เครื่ องดื่มเกลือแร่ซนั โว ซันโวทุกโอกาส” เนื่องจาก
ในช่วงแรกได้ วางกลยุทธ์ ในการจับกลุม่ ผู้ใช้ แรงงานเป็ นหลัก 70% และผู้ที่ชื่นชอบการออกกําลังกาย 30%
2.การสนับสนุนทางการตลาด (Sponsorship Marketing)
2.1 การเป็ นผู้สนับสนุนด้ านกีฬา (Sport Sponsorship Marketing)
-เดือนกันยายน พ.ศ.2557 สนับสนุนการแข่งขัน ซัลโว บาสเกตบอล แชมเปี ย้ นชิพ 2014
-เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 สนับสนุนสโมสรบางกอกกล๊ าสวีซีในการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพไทย
แลนด์ลกี ฤดูกาลแข่งขัน 2557-2558
3.การส่งเสริ มการขาย (Sales Promotion)
3.1 แถมสินค้ า (Premiums)
เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 จัดทําปฏิทินภายใต้ แนวคิด“เซ็กซี่ สปอร์ ตตี ้ เกิร์ล”โดยผลงานการถ่าย
ปฏิทินของชัย เบญจรงคกุล สําหรับปฏิทินซันโวจัดทําขึ ้นเพื่อมอบให้ ช่วงเทศกาลปี ใหม่โดยได้ จดั ทําขึ ้นแบบ
ตังโต๊
้ ะและแบบแขวนโดยปฏิทินทัง้ 2 รูปแบบจะมี จํานวน 14 รูป 14 สไตล์
4.การสือ่ สารการตลาดโดยตรง (Direct Marketing Communications)

4.1 การตลาดผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social media marketing)
-เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 จัดกิจกรรมมอบบัตรชมภาพยนตร์ “ฉลุย แตะขอบฟ้า” ด้ วยการส่ง
คําตอบว่าเครื่ องดื่มซันโวสีไหนที่คณ
ุ คิดว่าจะเอาไปแตะขอบฟ้าด้ วยกันและเพราะอะไร ก็สาํ หรับการร่วม
กิจกรรมเริ่ มจากกดLike ที่หน้ าแฟนเพจซันโว กด Like โพสกิจกรรมและShareไปยังหน้ าwall ของตนเอง
(โดยตั ้งเป็ นสาธารณะ)จากนันที
้ มงานจะเลือกผู้โชคดีที่บอกเหตุผลที่ดีที่สดุ จะได้ รับรางวัล
สตาร์ ท พลัส ซิงค์
1.โฆษณา (Advertising)
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 นําสือ่ ภาพยนตร์ โฆษณาเข้ ามาสร้ างการรับรู้ในตราสินค้ าสตาร์ ท
พลัส ซิงค์ โดยนําเสนอเรื่ องราวผ่านการแล่นกีฬาหลายรูปแบบที่ต้องเสียเหงื่อมาก เมื่อดื่มสตาร์ ท พลัส
ซิงค์แล้ วจะสดชื่น หายเหนื่อย ดูดี
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 นําสือ่ ภาพยนตร์ โฆษณาเข้ ามาตอกยํ ้าส่วนผสมของซิงค์ในผลิตภัณฑ์
สตาร์ ท พลัส ซิงค์โดยครัง้ นี ้ใช้ เสียงของนักร้ อง แอ๊ ด คาราบาว เพื่อสือ่ สารถึงการเป็ นสินค้ าในเครื อคาราว
แดง
2.การส่งเสริ มการขาย (Sales Promotion)
2.1 จัดชิงโชค (Sweepstakes)
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 จัดแคมเปญรวยเงินล้ านกับบาวแดง โดยสามารถส่งฝาสตาร์ ท พลัส
ซิงค์มาร่วมกิจกรรมครัง้ นี ้ได้ โดยของรางวัลเป็ นทองคํา 663 รางวัลรวมมูลค่า 15,000,000 บาท
3.การสนับสนุนทางการตลาด (Sponsorship Marketing)
3.1 การเป็ นผู้สนับสนุนด้ านกีฬา (Sport Sponsorship Marketing)
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 สนับสนุนการแข่งขันฟุตซอล รายการ "สตาร์ ท พลัส ซิงค์ 2014 เอฟเอ
คัพ"สําหรับการแข่งขันครัง้ นี ้มีเงินรางวัลให้ แย่งชิงกันรวม 1.5 ล้ านบาท แชมป์ได้ รับเงินรางวัล 500,000
บาท พร้ อมเหรี ยญรางวัล และถ้ วยรางวัล ส่วนรองแชมป์ 200,000 บาท พร้ อมเหรี ยญรางวัล ทีมตกรอบ
รองฯ ได้ ทีมละ 50,000 บาท ขณะเดียวกันจะมีเงินรางวัลให้ กบั ทีมที่เข้ ารอบตั ้งแต่รอบ 64 ทีมเป็ นต้ นไป
ตังแต่
้ 2,000 - 30,000 บาท
แนวโน้ ม

ภาพรวมตลาดเครื่ องเกลือแร่ คาดว่าจะมีการเติบโต โดยปั จจัยที่เข้ ามาสนับมาจากกระแสการออก
กําลังกายของผู้บริ โภคที่ขยายตัวมากขึ ้นโดยเฉพาะกลุม่ คนรุ่นใหม่ ประกอบการพฤติกรรมการดืม่ เครื่ องดื่ม
ที่มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพจากกลุม่ ผู้บริ โภคทัว่ ไปได้ ขยายวงกว้ างมากขึ ้น และการดื่มเครื่ องดื่มแกลือแร่ซงึ่
ตอบโจทย์ด้านความสดชื่น ชดเชยส่วนที่เสียไปมีภาพลักษณ์ที่ดีกว่าการดื่มเครื่ องดื่มชูกําลัง
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