ด้านอื่น ๆ
รหัส : 14000007
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

กาแฟปรุงสาเร็จชนิดผง ผสมพริกสกัด
(Instant Coffee Powder with Capsicum Extract)
พริกค่ะ สไปซี่ คอฟฟี่ กาแฟปรุงสาเร็จชนิดผง ผสมพริกสกัด
(Prikka Spicy Coffee Instant Coffee Powder with Capsicum
Extract)
บริษัท สตาร์ เฮิร์บ ฟาร์ม่า จากัด
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บริษัท สตาร์ เฮิร์บ ฟาร์ม่า จากัด
ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2568 (8 ปี)

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย:
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
กาแฟพริกค่ ะ สไปซี่ คอฟฟี่ เป็นกาแฟปรุง ส าเร็ จชนิด ผง 3 in 1 ผสมพริกสกัด ที่ได้รับอนุมัติ อนุสิ ท ธิ บั ต ร
ชื่ อ “กาแฟที่ มีส่ วนผสมของพริ ก ” ซึ่ ง เป็ นการประดิ ษฐ์ ใ นลั กษณะ World’s First Spicy Coffee ที่ ใ ห้ ร สชาติ แ ตกต่ าง
กลมกล่ อมแต่ จัด จ้ านด้ วยสารสกั ด พริ กขี้ ห นู พั นธุ์ ไ ทย Hot Flavor, Warm Feeling สั มผั ส ได้ (Customer Experience)
ถึง Product Value จากแก้วแรกที่ดื่ม รู้สึกอุ่นร้อน (คล้าย Burn) ที่บริเวณท้อง และ Spicy After Taste ที่ไม่เคยมีมาก่ อน
จึงเป็นการเปิด Segmentation ใหม่ของรสชาติกาแฟ นั่นคือ Spicy Coffee อีกทั้งยังมีความเป็นไทยใน Brand Image และ
Brand Personality ที่สะท้อนผ่านทางชื่อแบรนด์ บรรจุภัณฑ์ และส่วนผสมหลักที่ทาให้เกิดรสชาติเผ็ดร้อน นั่นคือ พริกขี้ หนู
ที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทย อันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมด้านอาหารการกินของไทย ชื่อ “พริกค่ะ” ยังสื่อภาษาไทย
ในชื่อแบรนด์ให้เป็นที่จดจาของชาวต่างชาติ อีกด้วย เป็น Functional Coffee ที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพไม่เติมน้ าตาล
ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไขมันต่า ไม่มีคลอเรสเตอรอล
นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังสามารถวางตาแหน่งเป็นได้ทั้ง กาแฟ 3 in 1, Functional Coffee และ Coffee for
Souvenir (Cross Segmentation) สามารถขยายลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้มีความหลากหลายมากขึ้น อาทิ กลุ่มผู้ดื่มกาแฟ
เพื่อควบคุมน้าหนัก ผู้ที่ชอบดื่มกาแฟรสชาติแปลกใหม่ กาแฟที่ขายเป็นของที่ระลึก กลุ่มลูกค้าต่างชาติที่อยู่เมืองหนาวดื่ม
เพื่อให้ร่างกายรู้สึกอบอุ่น เป็นต้น
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็ นกาแฟปรุ ง ส าเร็ จ 3 in 1 ที่ ยื่ นจดอนุ สิ ท ธิ บั ต รชื่ อ “กาแฟที่ มีส่ วนผสมของพริ ก ” ซึ่ ง เป็ นการ
ประดิษฐ์ในลักษณะ World’s First Spicy Coffee”
2. เป็นกาแฟที่มีรสชาติที่แตกต่างจากกาแฟทั่วไป โดยมีส่วนผสมของสารสกัดพริกขี้หนู เป็นตัวสร้าง
นวัตกรรมใหม่ด้านรสชาติกาแฟ Hot Flavor, Warm Feeling
3. สูตรพลัส ให้พลังงาน เพียง 60 กิโลแคลอรี่ต่อซอง ไขมันต่า ไม่มีคลอเรสเตอรอล ไม่เติมน้าตาล ไม่ใส่
วัตถุกันเสีย ใช้ซูคราโลสเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้าตาล ส่วนผสมในสูตรประกอบด้วย สารสกัด
จากพริกขี้หนู ถั่วขาว กระบองเพชร ส้มแขก L - Valine, L - Arginine, L - Carnitine-L - Tartrate,
Chromium Picolinate และ Fructooligosaccharide

4. สูตรแวยู่ ให้พลังงาน 70 กิโลแคลอรี่ต่อซอง ไขมันต่า ไม่มีคลอเรสเตอรอล ไม่เติมน้าตาล ไม่ใส่วัตถุกัน
เสีย ใช้ซูคราโลสเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้าตาล ส่วนผสมในสูตรประกอบด้วย สารสกัดจากพริ ก
ขี้หนู นมผง และไตรแคลเซียมฟอสเฟต
5. สูตรดีเสิร์ท คอฟฟี่ สไปซี่ ลาเต้ กลิ่น คาราเมล พลัส สารสกัดเมล็ด กาแฟไม่คั่ ว (กาแฟสาเร็ จรู ป
ชนิดผงผสมสารสกัดพริ กและสารสกัดเม็ด กาแฟไม่คั่ ว กลิ่นคาราเมล) ตรา พริกค่ะ สไปซี่ คอฟฟี่
ให้พลังงาน 70 กิโลแคลอรี่ต่อซอง ไม่เติมน้าตาล ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ใช้ซูคราโลสเป็นวัตถุให้ความหวาน
แทนน้าตาล ส่วนผสมในสูตรประกอบด้วย สารสกัดจากพริก สารสกัดเมล็ดกาแฟไม่คั่ว นมผง และ
ไตรแคลเซียมฟอสเฟต
หมายเหตุ :

ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560
- เพิ่มรายการลาดับที่ 2) และแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัตินวัตกรรม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม
กุมภาพันธ์ 2562
- เพิ่ มรายการใหม่ ล าดั บ ที่ 3) และแก้ ไ ขรายละเอี ย ดคุ ณ สมบั ติ น วั ต กรรม ในบั ญ ชี นวั ต กรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563
++++++++++++++++++++
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