ข่ าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 กันยายน 2563

ICHI ขนทัพสินค้ าใหม่ บุกตลาดเพื่อสุขภาพ ดันครึ่งปี หลังสวย
ICHI จัดทัพเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพบุกตลาด ดันผลงานครึ่งปี หลังยังคงความร้ อนแรง หลังส่ ง
อิชิตัน น้ำด่ าง 8.5 เปิ ดตัวเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา กระแสตอบรั บดีเกินคาด เตรี ยมส่ งอีก 2 SKU
ใหม่ เอาใจสายเฮลตี ้ ทัง้ อิชิตัน วิตามิน วอเตอร์ ซี พลัส อี เสริมภูมิต้านทาน ป้ องกันไข้ หวัด และ
และอิชิตัน วิตซีซี เครื่องดื่มวิตามินซีสูง ในช่ วงปลายกันยายน – ต้ นตุลาคมนี ้ ดันกำลังการผลิตขึน้
ส่ วนอิชิตัน อินโดนีเซีย คาดรับรู้ส่วนแบ่ งกำไรต่ อเนื่องทัง้ ปี หนุนผลงานปี 63 โดดเด่ นตามเป้ า
นายตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ บริ ษัท อิชิตนั กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรื อ ICHI เปิ ดเผยถึง
แนวโน้ มผลประกอบการครึ่งปี หลัง ตังเป้
้ าหมายจะเติบโตทังในแง่
้
ของยอดขายและกำไร จากแผนทำการตลาด
เชิงรุกบุกตลาดเครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพ ก่อนหน้ านี ้เปิ ดตัว อิชิตนั น้ำด่าง 8.5 (ICHITAN PH PLUS 8.5) ผสม
วิตามิน B รวม ในช่วงปลายมิถนุ ายนที่ผา่ นมาได้ รับกระแสตอบรับดีมาก และคาดจะเข้ ามาสนับสนุนผลงาน
ในช่วงครึ่งปี หลัง พร้ อมด้ วย การเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงปลายเดือนกันยายน ถึงต้ นตุลาคมนี ้ ได้ แก่ อิชิตนั
วิตามิน วอเตอร์ ซี พลัส อี (ICHITAN Vitamin C Water (C200)) เสริ มภูมิต้านทาน ป้องกันไข้ หวัดวาง
จำหน่าย 2 ขนาด 550 ml ราคา 20 บาท และ 350 ml ราคา 10 บาท เจาะตลาดทัง้ Modern Trade และ
Traditional Trade และอิชิตนั วิตซีซี (ICHITAN Vitt CC) เครื่ องดื่มวิตามินซีสงู ขนาด 280 ml ราคา 15 บาท
วางขายผ่าน Traditional Trade, MAKRO และ Mini Big C อีกทัง้ เปิ ดตัว เย็นเย็น X Dragonball Z และ
เย็นเย็น Super Cooling จับตลาดผู้บริโภคเฉพาะกลุม่
รวมทัง้ การจัดแคมเปญกระตุ้นตลาดที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิม พร้ อมวางกลยุทธ์ร่วมกับพันธมิตร
ได้ แก่ TRUE IKEA และ Grab ผนึกกำลังเพื่อส่งเสริ มการขาย สนับสนุนให้ ในช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ที่
เดิมเป็ นช่วง Low Season ของธุรกิจ ให้ กลับมาคึกคักไม่แพ้ ช่วงครึ่งปี แรก
“เนื่องจากปี นี ้เรามี Category ใหม่มาเติมเต็มความสามารถในการผลิตให้ ดีขึ ้น และสนับสนุนให้ กำไร
ครึ่งปี หลังดีขึ ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ปี นี ้จะเป็ นปี ที่อิชิตนั ไม่มี Low season เนื่องจากกระแส
เครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพกำลังมาแรง แม้ ตลาดยังเล็กแต่มีศกั ยภาพการเติบโตสูง เป็ นโอกาสให้ อิชิตนั ชิงความเป็ น
เจ้ าตลาดได้ โดยวางเป้าสินค้ าใหม่กลุม่ เครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพในช่วงครึ่งปี หลังนี ้ทำยอดขายได้ 400 ล้ านบาท
และด้ วยจุดแข็งของโรงงานของอิชิตนั มีกำลังการผลิตสูงสุด 1,500 ล้ านขวด/ปี ทำให้ เรามีเครื่ องดื่มไซส์ 10
บาทที่จำหน่ายได้ ดีมากในตลาด Traditional Trade ซึง่ ไม่มีใครสามารถทำได้ เป็ นอีกกลุม่ สินค้ าที่เสริ มกำไรปี
นี ้ให้ แข็งแกร่ง และการบริหารต้ นทุนที่ดีขึ ้น” นายตัน กล่าว
ด้ านตลาด OEM และการส่งออกได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 แต่กลยุทธ์ในการรักษา
มาร์ เก็ตแชร์ ได้ ในระดับที่ดี ทำให้ ภาพรวมการส่งออกใน CLMV ยังประคองตัวได้ และเตรี ยมขยายตลาดไปยัง
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และมาเลเซียเพิ่มเติม หลังเห็นเทรนด์การเติบโตของอิชิตนั อินโดนีเซีย ที่คาดจะรักษาความ
สามารถในการทำกำไรต่อเนื่องในปี นี ้ ชูผลิตภัณฑ์ Thai Milk Tea โดดเด่น และได้ รับการตอบรับจากฐานลูกค้ า
เดิมที่เหนียวแน่น ทำให้ ประเมินว่า ในช่วงครึ่งปี หลัง เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดปรับตัวดีขึ ้น จะทำให้ ภาพ
รวมกิจกรรมการตลาดและยอดขายคึกคักตามไปด้ วย อีกทัง้ มีแผนออกรสชาติใหม่ บุกตลาดอินโดนีเซียต่อ
เนื่อง ได้ แก่ Thai Coconut Water, ชาพร้ อมดื่ม Teh Tawar และ อิชิตนั น้ำด่าง 8.5 ผสมวิตามิน B รวม

อย่างไรก็ดี อิชิตนั ยังคงเน้ นกลยุทธ์ 3N ประกอบด้ วย New Product การพัฒนาสินค้ าใหม่ๆ โดย
เฉพาะกลุม่ ชาพรี เมี่ยม “ชิซโึ อกะ” ที่ประสบความสำเร็ จในช่วงที่ผา่ นมา เชื่อว่า กลุม่ เครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพที่อิชิ
ตัน กำลังมุง่ ไป จะได้ รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริ โภค รวมทัง้ New Market การหาตลาดใหม่ในการเติบโตทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศ และ New Business การมองหาธุรกิจใหม่เพื่อต่อยอดการเติบโต
โดยในปี นี ้ ตังเป้
้ าหมายรายได้ จะเติบโตราว 5% จากปี ก่อนอยูท่ ี่ประมาณ 5,300 ล้ านบาท ขณะที่ราย
ได้ ในช่วงครึ่งปี แรกที่ผา่ นมา อิชิตนั มีรายได้ จากการขายอยูท่ ี่ 2,655 ล้ านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
10.4% ขณะที่ กำไรสุทธิอยูท่ ี่ 308.5 ล้ านบาท เติบโต 22.9% อัตรากำไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นอยูท่ ี่ 20.6% อัตรากำไร
สุทธิอยูท่ ี่ 11.6% โดยเป็ นการเติบโตสวนทางภาพรวมตลาดชาพร้ อมดื่มในประเทศไทยที่ปรับลดลง ณ สิ ้น
เดือนมิถนุ ายน 2563 มีมลู ค่าตลาดชาพร้ อมดื่ม 5,639 ล้ านบาท ลดลง -12.71% ในเชิงมูลค่า และลดลง 13.02% ในเชิงปริมาณ แบ่งเป็ นชาเขียวพรี เมี่ยมสัดส่วน 11.49% ของมูลค่าตลาดชาทังหมด
้
โดยชาเขียว
พร้ อมดื่มชิซโึ อกะ มีสว่ นแบ่งการตลาดชาพรี เมี่ยมอยูท่ ี่ 28.09% ยังคงตอกย้ำเบอร์ หนึง่ ตลาดชาพรี เมี่ยมต่อ
เนื่อง
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