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ICHI ขนทพัสนิค้าใหม่บุกตลาดเพื่อสุขภาพ ดนัคร่ึงปีหลังสวย
          ICHI จัดทพัเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพบุกตลาด ดันผลงานคร่ึงปีหลังยังคงความร้อนแรง หลังส่ง
อชิิตัน น้ำ 2าด่าง 8.5 เปิดตัวเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา กระแสตอบรับดีเกนิคาด เตรียมส่งอีก 2 SKU 
ใหม่เอาใจสายเฮลตี 2 ทั 2ง อชิิตัน วิตามิน วอเตอร์ ซี พลัส อี เสริมภมูิต้านทาน ป้องกันไข้หวัด และ
และอชิิตัน วิตซีซี เคร่ืองด่ืมวิตามินซีสูง ในช่วงปลายกันยายน – ต้นตุลาคมนี 2 ดันก้ำาลังการผลิตขึ 2น 
ส่วนอชิิตัน อนิโดนีเซยี คาดรับรู้ส่วนแบ่งก้ำาไรต่อเน่ืองทั 2งปี หนุนผลงานปี 63 โดดเด่นตามเป้า 

        นายตนั ภาสกรนที กรรมการผู้อำานวยการ บริษัท อิชิตนั กรุ๊ป จำากดั (มหาชน) หรือ ICHI เปิดเผยถึง 
แนวโน้มผลประกอบการคร่ึงปีหลงั ตัง้เปา้หมายจะเติบโตทัง้ในแง่ของยอดขายและกำาไร จากแผนทำาการตลาด
เชิงรุกบกุตลาดเคร่ืองดื่มเพ่ือสขุภาพ ก่อนหน้านีเ้ปิดตวั อิชิตนั นำา้ดา่ง 8.5 (ICHITAN PH PLUS 8.5) ผสม
วิตามิน B รวม ในช่วงปลายมิถนุายนท่ีผา่นมาได้รับกระแสตอบรับดีมาก และคาดจะเข้ามาสนบัสนนุผลงาน
ในช่วงคร่ึงปีหลงั พร้อมด้วย การเปิดตวัผลิตภณัฑ์ใหมใ่นช่วงปลายเดือนกนัยายน ถึงต้นตลุาคมนี ้ได้แก่ อิชิตนั
วิตามิน วอเตอร์ ซี พลสั อี (ICHITAN Vitamin C Water (C200)) เสริมภมิูต้านทาน ปอ้งกนัไข้หวดัวาง
จำาหนา่ย 2 ขนาด 550 ml ราคา 20 บาท และ 350 ml ราคา 10 บาท เจาะตลาดทัง้ Modern Trade และ 
Traditional Trade และอิชิตนั วติซีซี (ICHITAN  Vitt CC) เคร่ืองดื่มวิตามินซีสงู ขนาด 280 ml ราคา 15 บาท 
วางขายผา่น Traditional Trade, MAKRO และ Mini Big C  อีกทัง้ เปิดตวั เย็นเย็น X Dragonball Z และ    
เย็นเย็น Super Cooling จบัตลาดผู้บริโภคเฉพาะกลุม่

รวมทัง้ การจดัแคมเปญกระตุ้นตลาดท่ีมีประสิทธิภาพกวา่เดิม พร้อมวางกลยทุธ์ร่วมกบัพนัธมิตร 
ได้แก่ TRUE IKEA และ Grab ผนกึกำาลงัเพ่ือสง่เสริมการขาย สนบัสนนุให้ในช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ท่ี
เดิมเป็นช่วง Low Season ของธุรกิจ ให้กลบัมาคกึคกัไมแ่พ้ช่วงคร่ึงปีแรก 
            “เน่ืองจากปีนีเ้รามี Category ใหมม่าเติมเต็มความสามารถในการผลิตให้ดีขึน้ และสนบัสนนุให้กำาไร
คร่ึงปีหลงัดีขึน้เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ปีนีจ้ะเป็นปีท่ีอิชิตนัไมมี่ Low season เน่ืองจากกระแส
เคร่ืองดื่มเพ่ือสขุภาพกำาลงัมาแรง แม้ตลาดยงัเลก็แตมี่ศกัยภาพการเติบโตสงู เป็นโอกาสให้อิชิตนัชิงความเป็น
เจ้าตลาดได้ โดยวางเปา้สนิค้าใหมก่ลุม่เคร่ืองดื่มเพ่ือสขุภาพในช่วงคร่ึงปีหลงันีท้ำายอดขายได้ 400 ล้านบาท 
และด้วยจดุแข็งของโรงงานของอิชิตนัมีกำาลงัการผลติสงูสดุ 1,500 ล้านขวด/ปี  ทำาให้เรามีเคร่ืองดื่มไซส์ 10 
บาทท่ีจำาหนา่ยได้ดีมากในตลาด Traditional Trade ซึง่ไมมี่ใครสามารถทำาได้   เป็นอีกกลุม่สินค้าท่ีเสริมกำาไรปี
นีใ้ห้แข็งแกร่ง และการบริหารต้นทนุท่ีดีขึน้” นายตนั กลา่ว

           ด้านตลาด OEM และการสง่ออกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 แตก่ลยทุธ์ในการรักษา
มาร์เก็ตแชร์ได้ในระดบัท่ีดี ทำาให้ภาพรวมการสง่ออกใน CLMV ยงัประคองตวัได้ และเตรียมขยายตลาดไปยงั
ประเทศฟิลิปปินส์ และมาเลเซียเพิ่มเติม หลงัเหน็เทรนด์การเติบโตของอิชิตนั อินโดนีเซีย ท่ีคาดจะรักษาความ
สามารถในการทำากำาไรตอ่เน่ืองในปีนี ้ชผูลติภณัฑ์ Thai Milk Tea โดดเดน่ และได้รับการตอบรับจากฐานลกูค้า
เดิมท่ีเหนียวแน่น ทำาให้ประเมินวา่ ในช่วงคร่ึงปีหลงั เม่ือสถานการณ์การแพร่ระบาดปรับตวัดีขึน้ จะทำาให้ภาพ
รวมกิจกรรมการตลาดและยอดขายคกึคกัตามไปด้วย อีกทัง้ มีแผนออกรสชาติใหม่ บกุตลาดอินโดนีเซียตอ่
เน่ือง ได้แก่ Thai Coconut Water, ชาพร้อมดื่ม Teh Tawar และ อิชิตนันำา้ดา่ง 8.5 ผสมวิตามิน B รวม  



            อยา่งไรก็ดี อิชิตนัยงัคงเน้นกลยทุธ์ 3N ประกอบด้วย New Product การพฒันาสนิค้าใหม่ๆ  โดย
เฉพาะกลุม่ชาพรีเม่ียม “ชิซโึอกะ” ท่ีประสบความสำาเร็จในช่วงท่ีผา่นมา เช่ือวา่ กลุม่เคร่ืองดื่มเพ่ือสขุภาพท่ีอิชิ
ตนั กำาลงัมุง่ไป จะได้รับการตอบรับท่ีดีจากผู้บริโภค รวมทัง้ New Market การหาตลาดใหมใ่นการเติบโตทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ และ New Business การมองหาธุรกิจใหมเ่พ่ือตอ่ยอดการเติบโต  

โดยในปีนี ้ตัง้เปา้หมายรายได้จะเติบโตราว 5% จากปีก่อนอยูท่ี่ประมาณ 5,300 ล้านบาท ขณะท่ีราย
ได้ในช่วงคร่ึงปีแรกท่ีผา่นมา อิชิตนัมีรายได้จากการขายอยูท่ี่ 2,655 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน
10.4% ขณะท่ี กำาไรสทุธิอยูท่ี่ 308.5 ล้านบาท เติบโต 22.9% อตัรากำาไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้อยูท่ี่ 20.6% อตัรากำาไร
สทุธิอยูท่ี่ 11.6% โดยเป็นการเติบโตสวนทางภาพรวมตลาดชาพร้อมดื่มในประเทศไทยท่ีปรับลดลง ณ สิน้
เดือนมิถนุายน 2563 มีมลูคา่ตลาดชาพร้อมดื่ม 5,639 ล้านบาท ลดลง -12.71% ในเชิงมลูคา่ และลดลง -
13.02% ในเชิงปริมาณ แบง่เป็นชาเขียวพรีเม่ียมสดัสว่น 11.49% ของมลูคา่ตลาดชาทัง้หมด โดยชาเขียว
พร้อมดื่มชิซโึอกะ มีสว่นแบง่การตลาดชาพรีเม่ียมอยูท่ี่ 28.09% ยงัคงตอกยำา้เบอร์หนึง่ตลาดชาพรีเม่ียมตอ่
เน่ือง
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