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วันที่ 3 มีนาคม

ICHI กางแผนปี 63 เร่งปั๊มยอดขายในประเทศ และ OEM ดันเป้ารายไดโ้ ต 7%
หลังงบปี 62 กาํ ไรโตสวย 829.4% ชูความสาํ เร็จตลาดชาในประเทศ
้ ้ ารายไดโ้ ต 7% จากแผนรุ กตลาดเครื่ องดื่ม
ICHI เปิ ดกลยุทธป
์ ี 2563 ตังเป
ในประเทศตอ่ เนื่ อง เตรี ยมเปิ ดตัว Ichitan Icy Mint และขยายไลน์เครื่ องดื่ม
เปิ ดตัวแบรนดส
้ ริ โภคไดอ
้ ยา่ ง
่ ลยุทธก
์ ภากาแฟ ควบคูก
์ ารตลาดที่สามารถมัดใจผูบ
ิ ธิภาพการผลิตเหนื อระดับ หนุ นตลาด OEM ปี นี้ สดใส มี
เหนี ยวแน่น ขณะที่ประสท
่ ดา้ นงบปี 2562 กาํ ไรโตแกร่งอยูท
ลูกคา้ จอ่ คิวขยายออเดอร์เพิม
่ ่ี 407.5 ลา้ นบาท
่ ขึ้น 829.4% รายไดอ
เพิม
้ ยูท
่ ่ี 5,334.2 ลา้ นบาท รับความสาํ เร็จจากชาเขียวกลุม
่
Mainstream สว่ นชาชิซึโอกะ ครองมาร์เก็ตแชร์เบอร์หนึ่ งในตลาด
พรี เมี่ยม
นายตัน ภาสกรนที กรรมการผูอ
้ าํ นวยการ บริ ษัท อิชิตันกรุ ๊ป จาํ กัด (มหาชน)
้ ้ ารายไดเ้ ติบโต 7% เมื่อ
หรื อ ICHI เปิ ดเผยถึง ภาพรวมธุ รกิจในปี 2563 ตังเป
ิ ธิภาพ พร้อมเตรี ยมเปิ ดตัว “
เทียบกับปี กอ
่ น จากแผนการตลาดที่รัดกุม และมีประสท
อิชิตันรหัสลา่ โซยอน ลุน
่ อ่ เนื่ องเอาใจ
้ ซิ่งมอเตอร์ไซค์ Free Fire” แคมเปญใหญต
ลูกคา้ คอเกม E-Sport ร่วมกับ Garena Free Fire เริ่ ม 10 เมษายน – 30
่ รสชาติ
มิถุนายนนี้ หลังประสบความสาํ เร็จจากปี 2562 ที่ผา่ นมา และเตรี ยมเพิม
ิ คา้ ในปี นี้ อีก ประเดิมดว้ ยกลุม
ใหมๆ่ เขา้ พอร์ตแตล่ ะกลุม
้ ก่
่ สน
่ ผลิตภัณฑช์ าเขียว ไดแ
่ Cooling ที่ให้ความเย็นขัน้
Ichitan Icy Mint รสชาตินํา้ ผึ้งมะนาวผสมมินต์ เพิม
ื สารการตลาดผา่ น TVC Online และในชอ่ ง
สุด เพื่อสร้างความแตกตา่ ง พร้อมส่อ
ทางที่หลากหลายมากขึ้น
รวมถึง ขยายไลน์เครื่ องดื่มโอเลี้ยงรสชาติแทๆ้ ภายใตแ
้ บรนด์ “สภากาแฟ” ชู
็ ท์ “ดื่มแลว้ ชื่นใจ เป็ นที่หนึ่ ง ไดท
คอนเซป
้ ุกวัน” ขนาด 280 ml. ในราคาขวดละ
10 บาท เจาะกลุม
้ กระจาย
่ ลูกคา้ ตา่ งจังหวัด และกลุม
่ ลูกคา้ แรงงาน ในชว่ งเริ่ มตน
ิ คา้ ผา่ น Makro และร้านคา้ รายยอ่ ยทั่วประเทศ
สน
สว่ นธุ รกิจรับจา้ งผลิต หรื อ OEM ปี นี้ มีความชั ดเจนมากขึ้น เนื่ องจากมุง่ เน้น
ิ ธิภาพการผลิตของ อิชิตัน กรี น แฟคทอรี่ ซ่ึงเป็ นโรงงานที่มีเครื่ องจักรทัน
ใชป
้ ระสท
สมัย จาํ นวน 7 สายการผลิตแบบขวด และมีกาํ ลังการผลิตสูงสุด 1,500 ลา้ นขวด/ปี
ภายใตม
ให้มีกาํ ลังการผลิตอยูใ่ นระดับสูงตอ่ เนื่ อง
้ าตรฐานการผลิตในระดับโลก
่ เติม ไดแ
โดยในปี 2563 นี้ มี 2 ลูกคา้ รายใหญเ่ ขา้ มาเพิม
้ ก่ แบรนด์ COCO
BURI เครื่ องดื่มนํา้ มะพร้าว ผสมชิ้นเนื้ อ เจาะตลาดในประเทศไทย และเตรี ยมสง่
้
ออกไปยังจีน รวมทังแบรนด
์ BING-ZU (ปิ งจู)่ ชาเขียวพร้อมดื่มรสชาตินํา้ ผึ้ง

มะนาว และรสชาติตน
้ ตาํ รับ ที่กาํ ลังจะเขา้ ไปขยายตลาดในประเทศจีน สนับสนุ น
่ ขึ้น และเพิม
่ ความสามารถในการทาํ กาํ ไร
อัตรากาํ ลังการผลิตให้เพิม
้ิ สุด 31 ธันวาคม 2562) มีกาํ ไร
ดา้ นผลประกอบการงวดประจาํ ปี 2562 (สน
สุทธิอยูท
่ ่ี 407.5 ลา้ นบาท เติบโต 829.4% เมื่อเทียบกับปี กอ
่ นอยูท
่ ่ี 43.8 ลา้ น
้ น
บาท มีอัตรากาํ ไรขันต
้ อยูท
่ ่ี 18.6% อัตรากาํ ไรสุทธิอยูท
่ ่ี 7.6% สว่ นรายไดจ้ าก
่ ขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี กอ
การขายอยูท
่ นหน้า 2.5%
่ ่ี 5,334.2 ลา้ นบาท เพิม
เนื่ องจากตลาดในประเทศเติบโตดี 9.8% สว่ นตลาดสง่ ออกลดลง (12.7)%
เนื่ องจากเศรษฐกิจของประเทศคูค
่ า้ ชะลอตัว
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ อนุ มัติการจา่ ยปันผลเป็ นเงินสด จากผลการ
ดาํ เนิ นงานประจาํ ปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท โดยจา่ ยจากกาํ ไรสุทธิและ
กาํ ไรสะสม (สว่ นที่ไดร้ ั บการสง่ เสริ มการลงทุน (BOI)
ิ ธิไดร้ ั บปันผล (Record
ผูไ้ ดร้ ั บเงินปันผลไมไ่ ดร้ ั บเครดิตภาษี ) กาํ หนดรายชื่อผูม
้ ีสท
date) วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 วันที่จา่ ยปันผลวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
“ผลงานปี 2562 สะทอ
้ นความมุง่ มั่นในการปรับกลยุทธข์ องเรา โดยมุง่ เน้น
ความสามารถในการทาํ กาํ ไรที่ดี และความสาํ เร็จในการจัดแคมเปญการตลาดที่แตก
ิ ธิภาพ
ตา่ ง
ควบคูก
้ ทุนการขายและตน
้ ทุนการจัดจาํ หน่ายที่มีประสท
่ ารบริ หารตน
สนับสนุ นให้ชาเขียวกลุม
่ Mainstream มีการเติบโตที่ดี และชาชิซึโอกะ สามารถ
ครองมาร์เก็ตแชร์เบอร์หนึ่ งในตลาดชาพรี เมี่ยมไดอ
้ ยา่ งตอ่ เนื่ อง” นายตัน ภาสกรนที
กลา่ วทิ้งทา้ ย
*********************************************************************
่ เติมไดท
ติดตอ่ สอบถามขอ
้ ่ี :
้ มูลเพิม
ื สารองคก
ฝ่ายส่อ
์ ร บริ ษัท อิชิตัน กรุ ๊ป จาํ กัด (มหาชน)
คุณทิพย ์ ทองหุน
่ บริ ษัท อิชิตัน กรุ ๊ป จาํ กัด (มหาชนี ) โทร. 081-930-0764 อีเมล
thip@ichitangroup.com
คุณภัทรศฎามัธ บุญขา่ ย บริ ษัท อิชิตัน กรุ ๊ป จาํ กัด (มหาชน) โทร 093-690-5950
อีเมล phatarasadamut@ichitangroup.com
่ เติมไดท
ติดตอ่ สอบถามรายละเอียดเพิม
้ ่ี : IR PLUS
คุณชนนาถ ไตรทรัพย (ฟ้า) Tel : 02–022–6200 ตอ่ 614, 095-249-3666
E-mail: chonnanart@irplus.in.th
คุณสารภี สายะเวส (จูน) Tel : 02–022–6200 ตอ่ 610, 081-854-8170
E-mail : sarapee@irplus.in.th

