
 

ขา่วประชาสัมพันธ์       วันท่ี 3 มีนาคม 
2563  
ICHI กางแผนปี 63 เร่งป๊ัมยอดขายในประเทศ และ OEM ดันเป้ารายไดโ้ต 7% 

หลังงบปี 62 กาํไรโตสวย 829.4% ชูความสาํเร็จตลาดชาในประเทศ 
 

ICHI เปิดกลยุทธปี์ 2563 ตัง้เป้ารายไดโ้ต 7% จากแผนรุกตลาดเคร่ืองด่ืม     
ในประเทศตอ่เน่ือง เตรียมเปิดตัว Ichitan Icy Mint และขยายไลน์เคร่ืองด่ืม      
เปิดตัวแบรนดส์ภากาแฟ ควบคูก่ลยุทธก์ารตลาดท่ีสามารถมัดใจผูบ้ริโภคไดอ้ยา่ง 
เหนียวแน่น ขณะท่ีประสทิธิภาพการผลิตเหนือระดับ หนุนตลาด OEM ปีน้ีสดใส มี     
ลูกคา้จอ่ควิขยายออเดอร์เพิม่ ดา้นงบปี 2562 กาํไรโตแกร่งอยูท่ี่ 407.5 ลา้นบาท      
เพิม่ข้ึน 829.4% รายไดอ้ยูท่ี่ 5,334.2 ลา้นบาท รับความสาํเร็จจากชาเขียวกลุม่      
Mainstream สว่นชาชิซึโอกะ ครองมาร์เกต็แชร์เบอร์หน่ึงในตลาด 
พรีเม่ียม 
 

นายตัน ภาสกรนที กรรมการผูอ้าํนวยการ บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)       
หรือ ICHI เปิดเผยถึง ภาพรวมธุรกิจในปี 2563 ตัง้เป้ารายไดเ้ติบโต 7% เม่ือ       
เทียบกับปีกอ่น จากแผนการตลาดท่ีรัดกุม และมีประสทิธิภาพ พร้อมเตรียมเปิดตัว “    
อิชิตันรหัสลา่ โซยอน ลุน้ซ่ิงมอเตอร์ไซค์ Free Fire” แคมเปญใหญต่อ่เน่ืองเอาใจ     
ลูกคา้คอเกม E-Sport ร่วมกับ Garena Free Fire เร่ิม 10 เมษายน – 30           
มิถุนายนน้ี หลังประสบความสาํเร็จจากปี 2562 ท่ีผา่นมา และเตรียมเพิม่รสชาติ    
ใหม่ๆ เขา้พอร์ตแตล่ะกลุม่สนิคา้ในปีน้ีอีก ประเดิมดว้ยกลุม่ผลิตภัณฑช์าเขียว ไดแ้ก่    
Ichitan Icy Mint รสชาตินํา้ผ้ึงมะนาวผสมมินต์ เพิม่ Cooling ท่ีให้ความเยน็ขัน้      
สุด เพ่ือสร้างความแตกตา่ง พร้อมสื่อสารการตลาดผา่น TVC Online และในชอ่ง     
ทางท่ีหลากหลายมากข้ึน 

รวมถึง ขยายไลน์เคร่ืองด่ืมโอเล้ียงรสชาติแท้ๆ ภายใตแ้บรนด์ “สภากาแฟ” ชู    
คอนเซป็ท์ “ด่ืมแลว้ ช่ืนใจ เป็นท่ีหน่ึง ไดทุ้กวัน” ขนาด 280 ml. ในราคาขวดละ         
10 บาท เจาะกลุม่ลูกคา้ตา่งจังหวัด และกลุม่ลูกคา้แรงงาน ในชว่งเร่ิมตน้กระจาย    
สนิคา้ผา่น Makro และร้านคา้รายยอ่ยท่ัวประเทศ 

สว่นธุรกิจรับจา้งผลิต หรือ OEM ปีน้ีมีความชัดเจนมากข้ึน เน่ืองจากมุง่เน้น    
ใชป้ระสทิธิภาพการผลิตของ อิชิตัน กรีน แฟคทอร่ี ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีมีเคร่ืองจักรทัน    
สมัย จาํนวน 7 สายการผลิตแบบขวด และมีกาํลังการผลิตสูงสุด 1,500 ลา้นขวด/ปี       
ภายใตม้าตรฐานการผลิตในระดับโลก ให้มีกาํลังการผลิตอยูใ่นระดับสูงตอ่เน่ือง  
โดยในปี 2563 น้ี มี 2 ลูกคา้รายใหญเ่ขา้มาเพิม่เติม ไดแ้ก่ แบรนด์ COCO         
BURI เคร่ืองด่ืมนํา้มะพร้าว ผสมช้ินเน้ือ เจาะตลาดในประเทศไทย และเตรียมสง่    
ออกไปยังจีน รวมทัง้แบรนด์ BING-ZU (ปิงจู)่ ชาเขียวพร้อมด่ืมรสชาตินํา้ผ้ึง    



 

มะนาว และรสชาติตน้ตาํรับ ท่ีกาํลังจะเขา้ไปขยายตลาดในประเทศจีน สนับสนุน   
อัตรากาํลังการผลิตให้เพิม่ข้ึน และเพิม่ความสามารถในการทาํกาํไร 

ดา้นผลประกอบการงวดประจาํปี 2562 (สิน้สุด 31 ธันวาคม 2562) มีกาํไร      
สุทธิอยูท่ี่ 407.5 ลา้นบาท เติบโต 829.4% เม่ือเทียบกับปีกอ่นอยูท่ี่ 43.8 ลา้น       
บาท มีอัตรากาํไรขัน้ตน้อยูท่ี่ 18.6% อัตรากาํไรสุทธิอยูท่ี่ 7.6% สว่นรายไดจ้าก     
การขายอยูท่ี่ 5,334.2 ลา้นบาท เพิม่ข้ึนเลก็น้อยเม่ือเทียบกับปีกอ่นหน้า 2.5%     
เน่ืองจากตลาดในประเทศเติบโตดี 9.8% สว่นตลาดสง่ออกลดลง (12.7)%    
เน่ืองจากเศรษฐกิจของประเทศคูค่า้ชะลอตัว 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการจา่ยปันผลเป็นเงนิสด จากผลการ  
ดาํเนินงานประจาํปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท โดยจา่ยจากกาํไรสุทธิและ     
กาํไรสะสม (สว่นท่ีไดรั้บการสง่เสริมการลงทุน (BOI)  
ผูไ้ดรั้บเงนิปันผลไมไ่ดรั้บเครดิตภาษี) กาํหนดรายช่ือผูมี้สทิธิไดรั้บปันผล (Record   
date) วันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 วันท่ีจา่ยปันผลวันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 

“ผลงานปี 2562 สะทอ้นความมุง่ม่ันในการปรับกลยุทธข์องเรา โดยมุง่เน้น   
ความสามารถในการทาํกาํไรท่ีดี และความสาํเร็จในการจัดแคมเปญการตลาดท่ีแตก 
ตา่ง ควบคูก่ารบริหารตน้ทุนการขายและตน้ทุนการจัดจาํหน่ายท่ีมีประสทิธิภาพ  
สนับสนุนให้ชาเขียวกลุม่ Mainstream มีการเติบโตท่ีดี และชาชิซึโอกะ สามารถ    
ครองมาร์เกต็แชร์เบอร์หน่ึงในตลาดชาพรีเม่ียมไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง” นายตัน ภาสกรนที   
กลา่วทิ้งทา้ย 
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ติดตอ่สอบถามขอ้มูลเพิม่เติมไดท่ี้ : 
ฝ่ายสื่อสารองคก์ร บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
คุณทพิย ์ทองหุน่ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชนี) โทร. 081-930-0764 อีเมล 
thip@ichitangroup.com 
คุณภัทรศฎามัธ บุญขา่ย บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) โทร  093-690-5950 
อีเมล phatarasadamut@ichitangroup.com  
ติดตอ่สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดท่ี้ : 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 


