
เคร่ืองดื่มเกลือแร่ 

 

สถานการณ์ทางการตลาด 

  

กลยทุธ์การตลาดของเคร่ืองด่ืมเกลอืแร่นัน้ เน่ืองจากสนิค้าจะอยูใ่นกลุม่เคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพ ทํา

ให้ผู้ประกอบการสว่นใหญ่จะเน้นไปท่ีการให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องกบัผู้บริโภคเก่ียวกบัประโยชน์ของ

เคร่ืองด่ืมเกลอืแร่ รวมถึงการสนบัสนนุกิจกรรมทางด้านการออกกําลงักายและการแขง่ขนักีฬาประเภท

ตา่งๆทัง้ในกรุงเทพฯและตา่งจงัหวดัซึง่มีจํานวนกลุม่ลกูค้าเป้าหมายท่ีหนัมาให้ความสนใจเลน่กีฬาและ

ออกกําลงักายเป็นจํานวนมาก อาทิ การแขง่ขนัฟุตบอล บาสเก็ตบอล การแขง่ขนัวิ่งทางไกล การแขง่ขนั

จกัรยานทางไกล ทัง้ในระดบัท้องถ่ินและระดบัชาติ เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือให้เข้าถึงกลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้มาก

ท่ีสดุ 

 ท่ีผา่นมาการแขง่ขนัของตลาดเคร่ืองด่ืมเกลอืแร่ไม่คอ่ยมีการแขง่ขนัรวมถึงการดําเนินกิจกรรมทาง

การตลาดเทา่ใดนกั โดยกิจกรรมการตลาดท่ีปรากฎก็ราบเรียบไม่รุนแรง หวือหวา ผู้ผลติแทบไม่ต้องอาศยั

งบการตลาดจํานวนสงูในการทําตลาดเหมือนเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืน เน่ืองจากมีการแขง่ขนักนัอยูเ่พียง 2 

แบรน์หลกัๆเทา่นัน้คือ สปอนเซอร์และเอ็มสปอร์ต ประกอบกบัแบรนด์ลดีเดอร์ในตลาดอยา่งสปอนเซอร์

สามารถครองสว่นแบง่ทางการตลาดสงูสดุมาได้อยา่งตอ่เน่ืองและยาวนาน 

 แตต่ลาดกลบัมีอตัราการเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองในช่วงหลายปีท่ีผา่นมานี ้เหตผุลของการเติบโต แม้

ไม่มีการโหมโฆษณา กิจกรรมการตลาดรวมทัง้ผู้ เลน่รายใหม่ เน่ืองจากมีกลุม่เป้าหมายท่ีคอ่นข้างแนน่อน 

นัน่คือ กลุม่ท่ีเสยีเหง่ือจากการออกกําลงักาย โดยเฉพาะนกักีฬาท่ีเป็นลกูค้าประจําของเคร่ืองด่ืมประเภทนี ้

ประกอบกบักระแสการออกกําลงักายเพ่ือสขุภาพได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากขึน้ 

ปี 2557 จากการกระแสสขุภาพท่ีได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอยา่งตอ่เน่ืองสง่ผลให้ความนิยมใน

การออกกําลงักายแพร่หลายมากขึน้และได้กลายเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ทัง้หญิงและชาย ปัจจยั

ดงักลา่วนีส้ง่ผลดีตอ่การขยายตวัของตลาดเคร่ืองด่ืมเกลอืแร่สง่ผลให้มีแบรนด์ใหม่เข้าสูต่ลาดอาทิ สปอเรต 

จากบริษัท อาเจ กรุ๊ป จํากดัผู้ผลติและจําหนา่ยเคร่ืองด่ืมบิ๊กโคลา่ 

รวมถึงบริษัท คาราบาว กรุ๊ป จํากดัท่ีนําเคร่ืองด่ืมเกลอืแร่ภายใต้ช่ือ"สตาร์ท พลสั ซิงค์" ออกทํา

ตลาดโดยเน้นเจาะกลุม่ผู้ ท่ีเลน่กีฬากลุม่ผู้ใช้ท่ีอยูก่ลางแจ้งและกลุม่คนท่ีต้องการธาตเุหลก็ โดยการขยาย

ฐานผลติภณัฑ์ครัง้นีข้องคาราบาว กรุ๊ปสว่นหนึง่มาจากการท่ีตลาดเคร่ืองด่ืมชูกําลงัได้เคลือ่นตวัสูว่งจรชีวิต 

(Life cycle)ในระยะของการอ่ิมตวัสง่ผลให้ระดบัการขยายตวัของตลาดลดลง ประกอบกบัภาวะความผนั

ผวนทางเศรษฐกิจและกําลงัซือ้ของผู้บริโภคท่ีลดลง ปัจจยัเหลา่นีมี้ผลตอ่ตอ่การเร่งขายตลาดใหม่ท่ียงัมี

ระดบัการขายตวัท่ีดี   



และเคร่ืองด่ืมเกลอืแร่เป็นตลาดท่ีมีอตัราการเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองเฉลีย่ปีละ10-15% ตอ่ปี 

เน่ืองจากฐานตลาดท่ีกว้างขึน้เพราะได้กลายเป็นอีกทางเลอืกสาํหรับผู้บริโภคท่ีต้องการชดเชยแร่ธาตแุละ

พลงังานท่ีสญูเสยีไปกบัเหง่ือและการออกกําลงักาย ซึง่เป็นไลฟ์สไตล์ท่ีคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจอยา่ง

กว้างขวาง ประกอบกบัยงัเป็นตลาดท่ีจํานวนคูแ่ขง่ขนัน้อยราย โดยในปี 2557 ตลาดเคร่ืองด่ืมเกลอืแร่

ขยายตวัได้ในระดบั8%ถือวา่อยูใ่นเกณฑ์ท่ีสงู 

  

 

รายช่ือผู้ประกอบการรายสาํคญัในตลาด 

บริษัท ตราสนิค้า 

บริษัท เคร่ืองด่ืมกระทิงแดง จํากดั สปอนเซอร์ 

บริษัท  โอสถสภา จํากดั เอ็มสปอร์ต 

บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) เกเตอเรด 

บริษัท สหพฒันพิบูล จํากดั (มหาชน) ริชเชส 

หจก.บางกอกอโล วีสปอร์ต 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติง้ จํากดั เพาเวอร์ พลสั 

บริษัท วิจยัและพฒันา สหโอซูก้า เอเชีย จํากดั โพคาร่ีสเวท 

บริษัท มาล ีสามพราน จํากดั (มหาชน) มาล ีโคโค่ 

บริษัท เคร่ืองด่ืมซินเนอร์จี ้จํากดั ซินเนอร์จี ้

บริษัท สงิห์ คอร์เปอเรชัน่ จํากดั ซนัโว 

บริษัท อาเจ กรุ๊ป จํากดั สปอต์เรต 

บริษัท ไทยดริง้ค์ จํากดั 100 พลสั 

บริษัท คาราบาวแดง จํากดั (มหาชน) สตาร์ท พลสั ซิงค์ 

 
ที่มา : บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั / www.marketinfo.co.th 

 

 

ลักษณะผลิตภณัฑ์ 

 

 เคร่ืองด่ืมเกลอืแร่ (Sports Drink หรือ Electrolyte Drink) เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีประกอบไปด้วยนํา้ และ

สว่นผสมแร่ธาตตุา่งๆท่ีจําเป็นตอ่ร่างกายอาทิ โซเดียม โปตสัเซียม นํา้ตาลกลโูคสหรือซูโครส และคลอไรด์ 



เป็นสว่นประกอบ และถือเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นทางเลอืกสาํหรับผู้ ท่ีต้องสญูเสยีเหง่ือและต้องการความสดช่ืน

กระปรีก้ระเปร่าภายหลงัจากการออกกําลงักายหรือเลน่กีฬา และผู้ ท่ีทํางานหนกั 

 

วิเคราะห์ Market Summary 

 

Market Summary 

โอกาส 1.กระแสการออกกําลงักายและจํานวนนกักีฬาทัง้มืออาชีพและมือสมคัรเลน่ใน

เมืองไทยท่ีเพ่ิมมากขึน้ 

 2. 

 3. 

 4. 

อุปสรรค 1.ภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต่ํา และการวา่งงานท่ีมากขึน้ทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ภายในประเทศทรุดตวัสง่ผลตอ่กําลงัซือ้ 

 2. 

 3. 

 4. 

 

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 

  

สปอนเซอร์ 

 

สปอนเซอร์มีนโยบายสร้างแบรนด์ให้แตกตา่งทัง้การออกสนิค้าใหม่ เช่น สปอนเซอร์ กลิน่ส้ม จาก

เดิมท่ีมีรสชาติเดียว คือ รสดัง้เดิม รวมถึงการเปิดตวั “สปอนเซอร์โกลด์” หรือบรรจุภณัฑ์ขวดในรูปแบบฝา

เกลยีว ซึง่เป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีเปิดตวัออกมา เพ่ือให้สอดรับกบัความสะดวกสบาย และไลฟ์สไตล์ของคนรุ่น

ใหม่ 

ปี 2557 นโยบายการตลาดของสปอนเซอร์จะให้จดักิจกรรมผา่นไลฟ์สไตล์ มาร์เก็ตติง้ เพ่ือให้ตรา

สนิค้าเข้าถึงกลุม่เป้าหมายคนรุ่นใหม่ท่ีรักสขุภาพและใสใ่จสิง่แวดล้อมด้วยการจดักิจกรรมรองรับไลฟ์สไตล์

คนรุ่นใหม่ อาทิ การจดัประกวดงานศิลปะจากกระป๋องสปอนเซอร์ สลคี แคน 

นอกจากนีจ้ะเน้นการสือ่สารกบักลุม่เป้าหมายไปท่ีการเป็นเคร่ืองด่ืมเกลอืแร่ท่ีโดดเด่นด้านฟังก์ชนั

นอลเพ่ือสร้างจุดขายใหม่ควบคูไ่ปกบักลยทุธ์มลัติแพ็กหรือบรรจุภณัฑ์หลากหลายเหมาะกบัไลฟ์สไตล์ของ



คนรุ่นใหม่ เช่น ออกกระป๋องสลคีแคน ขวดเพ็ท และวางตําแหนง่เป็นเคร่ืองด่ืมฟังก์ชนันอล เพ่ือเสริมตลาด

สปอนเซอร์ขวดแก้วท่ีมีความแข็งแกร่งมากอีกทางหนึง่ 

 

เอ็มสปอร์ต 

 

 นโยบายการตลาดของเครือโอสถสภาสาํหรับเคร่ืองด่ืมเอ็มสปอร์ตคือไม่เน้นกิจกรรมสาํหรับ

เคร่ืองด่ืมนีม้ากนกั นอกจากการสนบัสนนุให้ออกกําลงักายและด้านกีฬาตา่งๆ เน่ืองจากเอ็มสปอร์ต 

มองวา่ตลาดยงัแคบอยู ่ เน่ืองจากคนไทยนิยมดูกีฬามากกวา่การเลน่  ท่ีสาํคญัผู้ ท่ีออกกําลงักายสว่นใหญ่

มกัไม่คอ่ยด่ืมเคร่ืองด่ืมเกลอืแร่ แตจํ่ากดัอยูใ่นกลุม่ผู้ ท่ีเลน่กีฬาอาชีพเทา่นัน้  

หากพฤติกรรมของคนไทยเปลีย่นไปหนัมาเลน่กีฬาเพ่ือออกกําลงักายจริงจงัมากขึน้ เอ็มสปอร์ตก็

พร้อมท่ีจะเดินแผนการตลาดในเชิงรุกถึงกลุม่ผู้ ด่ืมท่ีแท้จริง  

ดงันัน้กลุม่เป้าหมายของเอ็มสปอร์ตในปัจจุบนัยงัคงเน้นหนกัไปท่ีกลุม่คนเลน่กีฬาเป็นหลกัเช่นเดิม 

ไม่มีการขยายเข้าสูก่ลุม่เป้าหมายใหม่ๆแตอ่ยา่งใด  

เอ็มสปอร์ตยงัคงเน้นการสนบัสนนุกิจกรรมด้านกีฬาตา่งๆ โดยเฉพาะการแขง่ขนักีฬาในสว่น

ภมิูภาคท่ีเอ็มสปอร์ตเข้าไปสนบัสนนุการจดัการแขง่ขนัตา่งๆอยา่งตอ่เน่ือง 

  

ซันโว 

 

บริษัท สงิห์ คอร์เปอเรชัน่ จํากดั ได้เปิดตวัเคร่ืองด่ืมเกลอืแร่ “ซนัโว” เพ่ือฉลองครบรอบ 80 ปีของ

เครือสงิห์และยงัเป็นการเสริมแกร่งให้กบัธุรกิจนอน-แอลกอฮอล์ ท่ีแตเ่ดิมจะมีเพียงนํา้ด่ืมสงิห์ โซดาสงิห์ บี

อิง้ นํา้แร่เพอร์ร่า สาหร่ายมาชิตะ และข้าวพนัดี เบือ้งต้นมีให้เลอืก 2 รสชาติ ท่ีสาํคญัผลติจากนํา้แร่

ธรรมชาติ และมุ่งเป้าหมายเจาะกลุม่ผู้ใช้แรงงานท่ีสญูเสยีเหง่ือต้องการเคร่ืองด่ืมเพ่ือความสดช่ืน มากกวา่

กลุม่นกักีฬาผู้ ท่ีออกกําลงักาย คิดเป็นสดัสว่น 70% ตอ่ 30% 

นอกจากนี ้ยงัได้ใช้งบกวา่ 150 ล้านบาท ในการเปิดตวัซนัโว ผา่นสือ่สิง่พิมพ์ สือ่อินเตอร์เน็ต การ

ทําแบรนด์ แอค ทิเวชัน่ การทําโรดโชว์ และแจกสนิค้าตวัอยา่ง รวมถึงกลยทุธ์ด้านสปอร์ตมาร์เก็ตติง้

สนบัสนนุการจดักิจกรรมให้กบักีฬาเกือบทกุประเภท ทัง้ฟุตบอล เทนนิส กอล์ฟ เพ่ือให้เข้าถึงตวักลุม่ผู้ เลน่

กีฬาท่ีเป็นผู้บริโภคสาํคญัของเคร่ืองด่ืมเกลอืแร่อีกกลุม่หนึง่นอกเหนือจากกลุม่ผู้ เสยีเหง่ือจากการใช้

แรงงาน 

สงิห์ได้ลงทนุในสว่นของโรงงานสามเสนกวา่ 200 ล้านบาท เพ่ือเพ่ิมไลน์การผลติเคร่ืองด่ืมเกลอืแร่ 

โดยมีกําลงัผลติอยูท่ี่ 12 ล้านลติรตอ่ปี เพราะเลง็เห็นโอกาสของตลาดเคร่ืองด่ืมเกลอืแร่ท่ีมีแนวโน้มเติบโต

และมีคูแ่ขง่น้อยราย 



สงิห์ต้องการให้เพ่ิมไลน์สนิค้ากลุม่นอน-แอลกอฮอล์ สูส่ดัสว่นยอดขาย 30% ภายใน 5 ปี ซึง่ผา่น

มาได้ 2 ปีนี ้พบวา่กลุม่นอน-แอลกอฮอล์ทํารายได้อยูใ่นสดัสว่น 12% ของรายได้รวมทัง้หมด และท่ีเหลอื

กวา่ 88% คือ สนิค้ากลุม่แอลกอฮอล์ 

สงิห์เลอืกใช้ช่ือ “ซนัโว” ในคําสัน้ๆของแบรนด์ท่ีจดจํากนัได้งา่ย ผู้บริโภคคุ้นหจูากคําวา่ “ดาวซลั

โว” ในกีฬายอดนิยมอยา่งฟุตบอล และเป็นคําท่ีให้ความหมายเชิงบวก แม้จะตา่งกนัตรงท่ีตวัสะกดก็ตาม 

ขณะท่ีน้องใหม่อยา่ง "ซนัโว"  ภายใต้การทําตลาดของบริษัท สงิห์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั พบวา่ การ

ทําตลาดจะมุ่งเน้นในตา่งจงัหวดัเป็นสว่นใหญ่ เน่ืองจากได้รับการตอบรับท่ีดี โดยเห็นได้จากยอดขายท่ี

เพ่ิมขึน้ สว่นในกรุงเทพฯ ยงัต้องแขง่ขนักบัแบรนด์ใหญ่อยา่งสปอนเซอร์ ซึง่เหนียวแนน่ในกลุม่นกักีฬา 

 

สตาร์ท พลัส ซิงค์ 

 

ปี 2557 บริษัท คาราบาวแดง จํากดั (มหาชน) ดําเนินการขยายฐานธุรกิจผา่นการนําเคร่ืองด่ืม

เกลอืแร่เข้าสูต่ลาดภายใต้แบรนด์ สตาร์ท พลสั ซิงค์  โดยมีปัจจยัหลกัท่ีทําให้เข้าสูต่ลาดนีเ้พราะจากข้อมลู

ท่ีสาํรวจวิจยัมาพบวา่ตลาดเคร่ืองด่ืมเกลอืแร่จะแปรผนัไปตามจํานวนประชากรของแตล่ะภาค ขณะท่ี

เคร่ืองด่ืมชูกําลงันัน้จะขายดีและมีตลาดใหญ่อยู่ท่ีท่ีมีแรงงานมากๆ 

โดยสดัสว่นผู้ ด่ืมเคร่ืองด่ืมเกลอืแร่กระจายดงันี ้ภาคเหนือ 19%, ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 33%, 

ภาคกลาง 27%, ภาคใต้ 10% และกรุงเทพฯ กบัปริมณฑล 11% แตข่ณะท่ีเคร่ืองด่ืมชูกําลงัจะมีตลาดใหญ่

อยูท่ี่สถานท่ีใดก็ตามท่ีมีผู้ใช้แรงงานอยูม่ากเป็นสาํคญั 

อีกทัง้ผู้ ท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมเกลอืแร่จะมีตัง้แตก่ลุม่อาย ุ15-50 ปี จึงมีฐานและจํานวนท่ีมากและกว้าง

กวา่เคร่ืองด่ืมชูกําลงัท่ีจะมีตลาดใหญ่ผู้ ด่ืมอยูท่ี่อายมุากกวา่เป็นหลกันอกจากนีก้ารด่ืมเคร่ืองด่ืมเกลอืแร่ไม่

จํากดัเฉพาะผู้ ท่ีเลน่กีฬาและเสยีเหง่ือเทา่นัน้แต่ยงัรวมไปถึงกลุม่คนท่ีเสยีเหง่ือไม่วา่จะเหตุผลอะไรด้วยก็

ตาม  

นอกจากนีไ้ด้วางแผนสร้างการรับรู้ตอ่ให้กบัแบรนด์สตาร์ท พลสั ซิงค์และกระตุ้นให้เกิดการทดลอง

ชิมได้เตรียมงบประมาณทางการตลาดไว้ราว100 ล้านบาทในการรุกตลาดครบวงจรทัง้สือ่ทีวี วิทย ุสิง่พิมพ์ 

รวมถึงการโรดโชว์ โดยจะขบัเคลือ่นโดยสาวซิงค์จํานวน 500 คนและรถขนสนิค้า 70 คนั พร้อมกบัการแจก

สนิค้าตวัอยา่ง 1 ล้านชิน้   

 

 

 

 

 



มูลค่าตลาด 
 

 
มลูคา่ตลาดเคร่ืองด่ืมเกลอืแร่ 

ปี มลูคา่ตลาด (ล้านบาท) 

2557 4,500 

 

 
ส่วนแบ่งทางการตลาด 
 

 

สว่นแบง่ตลาดเคร่ืองด่ืมเกลอืแร่ปี 2557 

ตราสนิค้า สว่นแบง่ตลาด (%) 

สปอนเซอร์ 80 

เอ็มสปอร์ต 12 

ซนัโว และอ่ืนๆ 8 
                     

 

ส่วนประสมทางการตลาด 

 

ผลิตภณัฑ์ (Product) 

 

 1.สายผลติภณัฑ์ 

1.1 ขนาด 

 -ขนาด 250 มล. (ขวดแก้ว) ได้แก่ สปอนเซอร์ , สปอนเซอร์โก , เกเตอเรด , เอ็มสปอร์ต , ริชเชส , 

ซนัโว , สตาร์ท พลสั ซิงค์ , 100 พลสั 

-ขนาด 250 มล. (กระป๋อง) ได้แก่ 100 พลสั 

 -ขนาด 280 มล. (ขวดแก้ว) ได้แก่ เพาเวอร์ พลสั , วีสปอร์ต 

-ขนาด 320 มล. ได้แก่ เพาเวอร์ พลสั , โพคาร่ีสเวท 

 -ขนาด 325 มล. (กระป๋อง) ได้แก่ สปอนเซอร์ 

-ขนาด 350 มล. (ขวดเพ็ท) ได้แก่ สปอนเซอร์ , สปอเรต 

 -ขนาด 400 มล. (ขวดเพ็ท) ได้แก่ เกเตอเรด 



 -ขนาด 450 มล. (ขวดเพ็ท) ได้แก่ 100 พลสั 

 -ขนาด 500 มล. (ขวดเพ็ท) ได้แก่ โพคาร่ีสเวท 

-ขนาด 502 มล. (ขวดเพ็ท) ได้แก่ 100 พลสั 

  

1.2 บรรจุภณัฑ์ 

 -กระป๋อง ได้แก่ สปอนเซอร์ , โพคาร่ีสเวท , 100 พลสั 

 -ขวดแก้ว ได้แก่ สปอนเซอร์ , สปอนเซอร์โก , เกเตอเรด , เอ็มสปอร์ต , เพาเวอร์ พลสั , ซนัโว , 

สตาร์ท พลสั ซิงค์ , 100 พลสั 

 -ขวดเพ็ท ได้แก่ ริชเชส , โพคาร่ีสเวท , เพาเวอร์ พลสั , วีสปอร์ต , สปอเรต , 100 พลสั 

 

1.3 รสชาติ 

 -รสดัง้เดิม / คลาสสคิ ได้แก่ สปอนเซอร์ , เกเตอเรด , เอ็มสปอร์ต , ริชเชส , โพคาร่ีสเวท , สตาร์ท 

พลสั ซิงค์ 

 -รสพนัช์  ได้แก่ สปอนเซอร์ 

 -รสมะนาว (รสเลมอนไลม์) ได้แก่ สปอนเซอร์ , เกเตอเรด , 100 พลสั 

 -รสองุน่ ได้แก่ เกเตอเรด , เอ็มสปอร์ต , วีสปอร์ต 

-รสส้ม ได้แก่ สปอนเซอร์ , เอ็มสปอร์ต , เพาเวอร์ พลสั , วีสปอร์ต 

-รสสละ ได้แก่ เพาเวอร์ พลสั 

-รสผลไม้รวม ได้แก่ เพาเวอร์ พลสั 

-รสสบัปะรด ได้แก่ วีสปอร์ต 

-รสมิกซ์ฟรุต ได้แก่ ซนัโว , สปอเรต 

-รสมิกซ์เบอร์รี ได้แก่ ซนัโว , สปอเรต 

-รสซิตรัส ได้แก่ 100 พลสั 

 

 2.การพฒันาผลติภณัฑ์ 

 สปอเรต 

ปี 2557 สปอเรตสร้างความแตกตา่งด้านผลิตภณัฑ์ด้วยการผสมผสานระหวา่งเกลอืแร่และวิตามิน

ซีจากนํา้ผลไม้แท้โดยต้องการเจาะกลุม่เป้าหมายครอบคลมุตัง้แตผู่้ ท่ีออกกําลงักายซึง่จะช่วยชดเชยเกลอื

แร่ท่ีสญูเสยีไปพร้อมคืนความสดช่ืนให้กบัร่างกายจากรวมถึงผู้ ท่ีต้องการความสดช่ืนและดบักระหายจาก

การทํากิจกรรมตา่งๆในชีวิตประจําวนั 



สปอเรตวางจําหนา่ย 2 รสชาติ ได้แก่ มิกซ์ฟรุตและรสมิกซ์เบอร่ีในรูปแบบขวดเพ็ทขนาด 350 

มิลลลิติร โดยขวดได้พฒันาให้มีดีไซน์ ท่ีสามารถยกขวดด่ืมได้งา่ยและการพกพาสะดวกพร้อมปากขวดท่ีมี

ขนาดกว้างขึน้เพ่ือสะดวกกบัการด่ืมมากขึน้ 

 

เกเตอเรด 

เดือนสงิหาคม พ.ศ.2557 เกเตอเรดนําสนิค้าขนาดใหม่ 350 มล. ในบรรจุภณัฑ์ขวดเพ็ท ราคา 

13.00 บาท ออกสูต่ลาดจากเดิมท่ีบรรจุภณัฑ์ขวดเพ็ทมีเพียงขนาด 500 มล. ราคา 25 บาท เพ่ือเป็น

ทางเลอืกสาํหรับผู้บริโภค ประกอบกบัเป็นการทางหลากหลายเพ่ือลดจุดอ่อนด้านราคาท่ีคอ่นข้างสงูกวา่คู่

แขง่ขนั 

  

ราคา (Price) 

 

 1.ราคาจําหนา่ยปลกี 

 

ราคาจําหนา่ยปลกี 

ตราสนิค้า บรรจุภณัฑ์ ขนาด (มล.) ราคา (บาท) 

สปอนเซอร์ ขวดแก้ว 250 10.00 

 ขวดแก้วทโูก 250 10.00 

 กระป๋อง 325 12.00 

 ขวดเพ็ท 350 15.00 

เกเตอเรด ขวดแก้ว 400 28.00 

 ขวดแก้ว 250 18.00 

 ขวดแก้ว 250 18.00 

 ขวดเพ็ท 500 25.00 

 ขวดเพ็ท 350 13.00 

เอ็มสปอร์ต ขวดแก้ว 250 10.00 

ริชเชส ขวดเพ็ท 250 8.00 

เพาเวอร์พลสั ขวดแก้ว 280 10.00 

 ขวดเพ็ท 320 15.00 

วีสปอร์ต ขวดเพ็ท 280 15.00 

โพคาร่ีสเวท กระป๋อง 320 30.00 



 ขวดเพ็ท 500 48.00 

ซนัโว ขวดแก้ว 250 10.00 

สตาร์ท พลสั ซิงค์ ขวดแก้ว 250 10.00 

100 พลสั กระป๋อง 250 10.00 

 ขวดเพ็ท 450 12.00 

 ขวดเพ็ท 502 17.00 

 ขวดแก้ว one way 250 10.00 

สปอเรต ขวดเพ็ท 350 13.00 

   
ที่มา : จากการสํารวจ ณ จดุขายของ ของ บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั /  www.marketinfo.co.th 

 

 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

 

 

ช่องทางการจดัจําหนา่ยเคร่ืองด่ืมเกลอืแร่ 

1.ร้านสะดวกซือ้ 

2.ซูเปอร์มาร์เก็ต 

 3.ไฮเปอร์มาร์เก็ต / ดิสเคาน์สโตร์ 

 4.ร้านค้ายอ่ยทัว่ไป หรือร้านโชว์หว่ย 

 5.  

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

10. 

11. 

 

 

การส่งเสริมการขาย (Promotion) 

 



สปอนเซอร์ 

 

1.การสง่เสริมการขาย (Sales Promotion) 

 1.1 จดัชิงโชค (Sweepstakes) 

-เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 จดัแคมเปญ “ฝาสปอนเซอร์ มีคา่อยา่ทิง้ ภาค 2” โดยการสง่เขียนช่ือ-ท่ี

อยู ่เบอร์โทรศพัท์ ใสฝ่าสปอนเซอร์ขวด 250 มล.เพ่ือร่วมชิงรางวลัทองคํา รวมมลูคา่ 3,000,000 บาท 

รางวลัละ 100,000 บาท แจกทกุเดือน เดือนละ 5 รางวลั) สว่นรางวลัยอ่ย ทองคํา รวมมลูคา่ 3,000,000 

บาทรางวลัละ 10,000 บาท แจกทกุเดือน เดือนละ 50 รางวลั 

 

2.กิจกรรมเชิงการตลาด (Events Marketing) 

2.1 การจดักิจกรรมกีฬา (Sport Events Marketing) 

-เดือนมกราคม พ.ศ.2557 จดักิจกรรมป่ันจกัรยาน SPONSOR SLEEK CAN RECYCLE and 

CYCLING เทิดพระเกียรติในหลวง (กรุงเทพฯ - หวัหิน) 

 

2.2 การจดัการแขง่ขนั (Competition) 

-เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 สปอนเซอร์ร่วมกบั Lost Saga จาก Playpark จดัการแขง่ขนั Lost Saga 

National Championship by Sponsor เกมออนไลน์เพ่ือคดัเลอืกผู้ชนะเลศิอนัดบั 1 ทัง้ฝ่ังตะวนัออกและ

ฝ่ังตะวนัตกรวม 2 ทีม เพ่ือเป็นตวัแทนประเทศไทย ไปเข้าร่วมการแขง่ขนั Lost Saga world 

championship ท่ีประเทศเกาหลใีต้ พร้อมไอเทมและของรางวลัจํานวนมาก 

 Lost Saga World Championship 2013 ถือเป็นการจดัการแขง่ขนัระดบัโลกครัง้แรกสถานท่ีท่ีใช้

ในการแขง่ขนัคือ Lotte World สวนสนกุช่ือดงัแหง่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ การแขง่ขนัครัง้นีท้างผู้พฒันา

เกม We Made Entertainment & IO ENTERTAINMENT จดัเงินรางวลัรวมกวา่ 30 ล้านวอน ทีมท่ีเป็น

แชมป์จะได้รับเงินรางวลั 15 ล้านวอนหรือกวา่ 4 แสนบาท 

 

 3.การสนบัสนนุทางการตลาด (Sponsorship Marketing) 

 3.1 การเป็นผู้สนบัสนนุด้านกีฬา (Sport Sponsorship Marketing) 

-เดือนกนัยายน พ.ศ.2557 สนบัสนนุการจดัการแขง่ขนับาสเก็ตบอลรายการ "สปอนเซอร์ไทย

แลนด์แชมเปีย้นชิพ 2014" 

 

3.2 การเป็นผู้สนบัสนนุด้านบนัเทิง (Entertainment Sponsorship Marketing) 



-ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ ถึงพฤษภาคม พ.ศ.2556 สปอนเซอร์ให้การสนบัสนนุการจดัแสดง “หม่ํา 

เทง่ โหนง่ เฟสติว๊าว” มหกรรมบนัเทิงในรูปแบบคาราวานแหง่ความสนกุ ท่ีพร้อมเดินทาง 4 ภาค กวา่ 30 

จงัหวดั ทัว่ไทย โดยมีดาวตลกช่ือดงัร่วมแสดงทัง้ หม่ํา เทง่ โหนง่ ตุ๊กกี ้ส้มเช้ง 

 

 4.การสร้างความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร (CSR : Corporate Social Responsibility) 

 -เดือนธันวาคม พ.ศ.2556 สปอนเซอร์มอบทนุการศกึษา 460,000 บาท แก่มลูนิธิกอง

ทนุการศกึษาเพ่ือการพฒันา (มลูนิธิ EDF) เพ่ือมอบให้แก่เด็กในเขต 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ท่ีสญูเสยีพอ่

แม่ ผู้ปกครองจากเหตกุารณ์ความไม่สงบในพืน้ท่ี โดยเงินบริจาคดงักลา่วได้จากการจดักิจกรรมประมลูเสือ้

นกัเตะทีมบาร์เซโลนา่ พร้อมลายเซ็นต์ครบทีม  

นอกจากนัน้เคร่ืองด่ืมเกลอืแร่สปอนเซอร์ยงัมอบอุปกรณ์กีฬามลูคา่รวม 50,000 บาท เพ่ือนําไป

มอบแก่เด็กใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้อีกด้วย 

           สาํหรับมลูนิธิ EDF เป็นมลูนิธิของคนไทยท่ีร่วมทํางานพฒันาด้านการศกึษาและคณุภาพชีวิตของ

เยาวชนมาตัง้แตปี่ พ.ศ.2530 โดยปัจจุบนัให้การดแูลเยาวชนท่ีด้อยโอกาสครอบคลมุพืน้ท่ี 44 จงัหวดั ทัว่

ประเทศ 

           
เอ็มสปอร์ต 

 

1.การสง่เสริมการขาย (Sales Promotion) 

1.1 จดัชิงโชค (Sweepstakes) 

-ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 ถึงพฤษภาคม พ.ศ.2558 จดัแคมเปญเอ็มสปอร์ต 7 ปี แจก

โชคทองทัว่ไทย ชิงโชค ชิงรางวลั แจกรางวลั โดยรางวลัมีดงันี ้รางวลัท่ี1 ทองคํามลูคา่ 100,000 บาท 

จํานวน 1 รางวลั รางวลัท่ี 2 ทองคํามลูคา่ 50,000 บาท จํานวน 3 รางวลั รางวลัท่ี3 ทองคํามลูคา่ 10,000 

บาท จํานวน 5 รางวลั รางวลัท่ี4 ทองคํามลูคา่ 5,000 บาท จํานวน 10 รางวลั แจกเสือ้ Jacket สดุเท ่จาก 

M-sport 30 ตวั/ครัง้ 

 

 2.กิจกรรมเชิงการตลาด (Events Marketing) 

2.1 การจดัประกวด (Contests) 

 -ระหวา่งเดือนธันวาคม พ.ศ.2554 ถึงเมษายน พ.ศ.2555 เอ็มสปอร์ตร่วมกบันสพ.สยามบนัเทิง

จดัการประกวดเต้นออกกําลงักายสไตล์ฮิปฮอป m Sport Hip Hop & B-Boy Dancercise Contest 2012 

ชิงแชมป์ประ เทศไทย ครัง้ท่ี 4 by สยามบนัเทิง ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ี

พระวรราชาทินดัดามาต ุพร้อมเงินรางวลัรวมมลูคา่ 500,000 บาท 



 

 2.2 การจดัรายการกีฬา (Sport Events Marketing) 

-ตัง้แตปี่ 2555 เป็นต้นมา เอ็มสปอร์ตจดัการแขง่ขนัฟุตบอล 7 คน “เอ็มสปอร์ตนิคมอุตสาหกรรม

คพั” ในเขตพืน้ท่ีท่ีมีนิคมอุตสาหกรรมคพัจํานวนมาก เช่น ชลบุรี , ระยอง , นครราชสมีา , ปราจีนบุรี , 

ลาํปาง , ลาํพนู , เชียงใหม่ ฯลฯ  

 

3.การสนบัสนนุทางการตลาด (Sponsorship Marketing) 

3.1 การเป็นผู้สนบัสนนุด้านกีฬา (Sport Sponsorship Marketing) 

-ตัง้แตปี่ 2554 เป็นต้นมา เอ็มสปอร์ตได้สนบัสนนุการจดัการแขง่ขนักีฬาสโีรงเรียนระดบั

มธัยมศกึษา “m-SPORT DAY” ตามโรงเรียนตา่งๆทัว่ประเทศทัง้เขตกรุงเทพฯปริมาณฑล และตา่งจงัหวดั 

 

ซันโว 

 

1.โฆษณา (Advertising) 

 -ปี 2556 ซนัโวเลอืกนกัมวยช่ือดงั “บวัขาว–สมบติั บญัชาเมฆ” ฉายาดําดอทคอม นกัชกช่ือดงัจาก

เวทีไทยไฟท์ มาเป็นพรีเซ็นเตอร์คนแรก ภายใต้สโลแกน “เคร่ืองด่ืมเกลอืแร่ซนัโว ซนัโวทกุโอกาส” เน่ืองจาก

ในช่วงแรกได้วางกลยทุธ์ในการจบักลุม่ผู้ใช้แรงงานเป็นหลกั 70% และผู้ ท่ีช่ืนชอบการออกกําลงักาย 30% 

   

2.การสนบัสนนุทางการตลาด (Sponsorship Marketing) 

 2.1 การเป็นผู้สนบัสนนุด้านกีฬา (Sport Sponsorship Marketing) 

 -เดือนกนัยายน พ.ศ.2557 สนบัสนนุการแขง่ขนั ซลัโว บาสเกตบอล แชมเปีย้นชิพ 2014 

 -เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 สนบัสนนุสโมสรบางกอกกล๊าสวีซีในการแขง่ขนัวอลเลย์บอลอาชีพไทย

แลนด์ลกี ฤดกูาลแขง่ขนั 2557-2558 

  

 3.การสง่เสริมการขาย (Sales Promotion) 

 3.1 แถมสนิค้า (Premiums) 

เดือนธันวาคม พ.ศ.2557  จดัทําปฏิทินภายใต้แนวคิด“เซ็กซี่ สปอร์ตตี ้เกิร์ล”โดยผลงานการถ่าย

ปฏิทินของชยั เบญจรงคกลุ สาํหรับปฏิทินซนัโวจดัทําขึน้เพ่ือมอบให้ช่วงเทศกาลปีใหม่โดยได้จดัทําขึน้แบบ

ตัง้โต๊ะและแบบแขวนโดยปฏิทินทัง้ 2 รูปแบบจะมี จํานวน 14 รูป  14 สไตล์   

 

4.การสือ่สารการตลาดโดยตรง (Direct Marketing Communications) 



4.1 การตลาดผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ (Social media marketing) 

-เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558  จดักิจกรรมมอบบตัรชมภาพยนตร์ “ฉลยุ แตะขอบฟ้า” ด้วยการสง่

คําตอบวา่เคร่ืองด่ืมซนัโวสไีหนท่ีคณุคิดวา่จะเอาไปแตะขอบฟ้าด้วยกนัและเพราะอะไร ก็สาํหรับการร่วม

กิจกรรมเร่ิมจากกดLike ท่ีหน้าแฟนเพจซนัโว กด Like โพสกิจกรรมและShareไปยงัหน้าwall ของตนเอง 

(โดยตัง้เป็นสาธารณะ)จากนัน้ทีมงานจะเลอืกผู้โชคดีท่ีบอกเหตผุลท่ีดีท่ีสดุจะได้รับรางวลั 

 

สตาร์ท พลัส ซิงค์   

 

 1.โฆษณา (Advertising) 

 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 นําสือ่ภาพยนตร์โฆษณาเข้ามาสร้างการรับรู้ในตราสนิค้าสตาร์ท 

พลสั ซิงค์ โดยนําเสนอเร่ืองราวผา่นการแลน่กีฬาหลายรูปแบบท่ีต้องเสยีเหง่ือมาก เม่ือด่ืมสตาร์ท พลสั 

ซิงค์แล้วจะสดช่ืน หายเหน่ือย ดดีู 

 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 นําสือ่ภาพยนตร์โฆษณาเข้ามาตอกยํา้สว่นผสมของซิงค์ในผลิตภณัฑ์ 

สตาร์ท พลสั ซิงค์โดยครัง้นีใ้ช้เสยีงของนกัร้อง แอ๊ด คาราบาว เพ่ือสือ่สารถึงการเป็นสนิค้าในเครือคาราว

แดง 

 

2.การสง่เสริมการขาย (Sales Promotion) 

2.1 จดัชิงโชค (Sweepstakes) 

 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 จดัแคมเปญรวยเงินล้านกบับาวแดง โดยสามารถสง่ฝาสตาร์ท พลสั 

ซิงค์มาร่วมกิจกรรมครัง้นีไ้ด้โดยของรางวลัเป็นทองคํา 663 รางวลัรวมมลูคา่ 15,000,000 บาท 

 

3.การสนบัสนนุทางการตลาด (Sponsorship Marketing) 

 3.1 การเป็นผู้สนบัสนนุด้านกีฬา (Sport Sponsorship Marketing) 

เดือนสงิหาคม พ.ศ.2558  สนบัสนนุการแขง่ขนัฟุตซอล รายการ "สตาร์ท พลสั ซิงค์ 2014 เอฟเอ 

คพั"สาํหรับการแขง่ขนัครัง้นีมี้เงินรางวลัให้แยง่ชิงกนัรวม 1.5 ล้านบาท แชมป์ได้รับเงินรางวลั 500,000 

บาท พร้อมเหรียญรางวลั และถ้วยรางวลั สว่นรองแชมป์ 200,000 บาท พร้อมเหรียญรางวลั ทีมตกรอบ

รองฯ ได้ทีมละ 50,000 บาท ขณะเดียวกนัจะมีเงินรางวลัให้กบัทีมท่ีเข้ารอบตัง้แตร่อบ 64 ทีมเป็นต้นไป 

ตัง้แต ่2,000 - 30,000 บาท 

 

แนวโน้ม 

 



ภาพรวมตลาดเคร่ืองเกลอืแร่คาดวา่จะมีการเติบโต โดยปัจจยัท่ีเข้ามาสนบัมาจากกระแสการออก

กําลงักายของผู้บริโภคท่ีขยายตวัมากขึน้โดยเฉพาะกลุม่คนรุ่นใหม่ ประกอบการพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืม

ท่ีมีประโยชน์ตอ่สขุภาพจากกลุม่ผู้บริโภคทัว่ไปได้ขยายวงกว้างมากขึน้ และการด่ืมเคร่ืองด่ืมแกลอืแร่ซึง่

ตอบโจทย์ด้านความสดช่ืน ชดเชยสว่นท่ีเสยีไปมีภาพลกัษณ์ท่ีดีกวา่การด่ืมเคร่ืองด่ืมชูกําลงั 

 
UPDATED 30/12/2557 

REFERENCE : บริษัท มาร์เก็ตอนิโฟ แอนด ์คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั / WWW.MARKETINFO.CO.TH 
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