ข่ าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ICHI เทิร์นอะราวด์ ต่อเนื่อง ประกาศงบ Q3/63 กำไรโต 69.3%
เดินหน้ าเจาะตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หนุนธุรกิจโตทุกซีซ่ นั
ICHI จุดพลุผลงาน Q3/63 สวยต่ อเนื่อง ทำกำไร 122.9 ล้ านบาท พุ่งกว่ า 69.3% รายได้ อยู่ท่ ี
1,222.1 ล้ านบาท โตกว่ า 7.6% จากการขยายเครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพเสริมพอร์ ต ตอบรั บพฤติกรรม
ใหม่ ผ้ ูบริโภค มองแนวโน้ มระยะยาว เครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพจะทำให้ อชิ ิตันเติบโตแบบไม่ มีโลว์ ซซี ่ นั อีก
ต่ อไป ส่ วนตลาดอินโดฯ รับรู้ ส่วนแบ่ งกำไรต่ อเนื่อง หนุนงบ 9 เดือนแรก กำไรยังแข็งแกร่ งที่ 431.5
ล้ านบาท โต 33.3% ล่ าสุด แนวโน้ มสดใสเข้ าคำนวณดัชนี MSCI GLOBAL SMALL CAP INDEX รอบ
ล่ าสุด มีผลวันที่ 30 พ.ย. 63
นายตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ บริ ษัท อิชิตนั กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรื อ ICHI เปิ ดเผยถึง
ผลประกอบการงวดประจำไตรมาส 3/2563 กำไรสุทธิอยูท่ ี่ 122.9 ล้ านบาท เติบโต 69.3 % รายได้ จากการขาย
อยูท่ ี่ 1,222.1 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 7.6% มีอตั รากำไรขันต้
้ นอยูท่ ี่ 19.7% อัตรากำไรสุทธิอยูท่ ี่ 10.1% เนื่องจาก
บริ ษัทฯ สามารถเดินตามกลยุทธ์เจาะกลุม่ ชาเขียวและเครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพที่ได้ วางไว้ อย่างต่อเนื่อง โดยชา
เขียวชิซโึ อกะ ครองแชมป์ อันดับหนึง่ ในกลุม่ ชาเขียวแบบพรี เมียม พร้ อมกับ บริ ษัทฯ ได้ ขยายตลาดด้ วยการเปิ ด
ตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้ แก่ อิชิตนั น้ำด่าง 8.5, อิชิตนั ซี 200 และอิชิตนั วิตซีซี สนับสนุนให้ พอร์ ตเครื่ องดื่มเพื่อ
สุขภาพของอิชิตนั มีสดั ส่วนที่เติบโตมากขึ ้นเรื่ อยๆ สอดคล้ องกับอัตราการเติบโตของตลาดเครื่ องดื่มเพื่อ
สุขภาพที่คาดการณ์วา่ จะเติบโตในอัตราไม่ต่ำกว่าปี ละ 30% นอกจากนี ้ยังสามารถบริ หารจัดการภายในได้
อย่างประสิทธิภาพ มุง่ เน้ นสินค้ าที่มีกำไรดี และมีศกั ยภาพเติบโต พร้ อมด้ วยการควบคุมต้ นทุนการผลิต จาก
การมีสินค้ าไฮไลท์ราคา 10 บาท มาขยายตลาด Traditional Trade มากขึ ้น ด้ านผลประกอบการงวด 9 เดือน
แรกปี 2563 อิชิตนั มีกำไรสุทธิ 431.5 ล้ านบาท เติบโต 33.3 % รายได้ จากการขายอยูท่ ี่ 3,877.6 ล้ านบาท
อัตรากำไรขันต้
้ นอยูท่ ี่ 20.3 % อัตรากำไรสุทธิอยูท่ ี่ 11.1%
“ผลประกอบการไตรมาส 3/2563 ที่ออกมาน่าประทับใจในครัง้ นี ้ นับเป็ นการสะท้ อนแผนการขยาย
ตลาด และการขยายผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา ทำให้ อิชิตนั ไม่มีโลว์ซีซนั่ อีกต่อไป จากเดิมที่เราจะขายดีชว่ งหน้ า
ร้ อน เนื่องจากสินค้ ากลุม่ เครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพเข้ ามาเติมเต็มพอร์ ต รวมถึงไลฟ์ สไตล์ผ้ บู ริ โภคมุง่ เน้ นเครื่ องดื่ม
เพื่อดูแลสุขภาพตนเองมากขึ ้น ด้ วยจุดเด่นของเรามีเครื่ องจักรที่รองรับการผลิตเครื่ องดื่มทุกชนิดยกเว้ น
แอลกอฮอล์ และมีความสามารถในการผลิตไซส์ที่หลากหลายกว่าผู้ผลิตรายอื่น เพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน และอัตราการทำกำไรที่ดไี ด้ จึงมองว่า ปี นี ้จะเป็ นปี ที่อิชิตนั สามารถเติบโตตามแผน โดยเป็ นการโตที่
กำไรเป็ นหลัก และเป็ นจุดเริ่มต้ นในการเข้ ามาชิงส่วนแบ่งการตลาดในตลาดเครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ ้น”
นายตัน กล่าว
ด้ านภาพรวมธุรกิจในช่วงปลายปี มองว่า ได้ รับอานิสงส์จากภาครัฐอัดฉีดงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้ คกึ คัก สนับสนุนผู้บริโภคจับจ่ายใช้ สอยสินค้ าและเครื่ องดื่มเพิ่มขึ ้น อีกทังอิ
้ ชิตนั ยังเดินหน้ าสร้ างแบรนด์
ผ่าน Engagement Campaign ที่เจาะกลุม่ ความสนใจเฉพาะอย่าง เช่น อิชิตนั ที่จะจับมือกับพันธมิตร True
5G ออกแคมเปญ “สุขปั งทุกฝากับชาอัจฉริยะ” ช่วงปลายปี และ “เย็นเย็น ลิมิเต็ดคอลเลคชัน่ ดราก้ อนบอล
แซด” ด้ วยแพคเกจจิ ้งดีไซน์มากถึง 42 แบบให้ สะสม ที่ได้ Collaboration กับพันธมิตรระดับตำนานอย่าง
“ดราก้ อนบอล แซด” การ์ ตนู ที่ได้ รับความนิยมมายาวนานกว่า 30 ปี มีฐานแฟนคลับอยูท่ วั่ โลก ตังแต่
้ คนยุค

90s ไปจนถึงคนกลุม่ Millennials และ Gen Z มัน่ ใจช่วยสร้ างสีสนั ในตู้แช่หน้ าร้ าน และเพิ่มความถี่ในการ
หยิบของลูกค้ าทุกครัง้ ที่เห็น เพื่อตอกย้ำตำแหน่งผู้นำมาร์ เก็ตแชร์ อย่างต่อเนื่องตลอดทังปี
้
นอกจากนี ้การเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เน้ นเรื่ องของสุขภาพเป็ นหลักเพื่อให้ สอดคล้ องไปกับกระแส
ความนิยม ได้ แก่ อิชิตนั น้ำด่าง 8.5 ผสมวิตามินบีรวม ที่เปิ ดตัวไปแล้ วในไตรมาส 2/2563 สร้ างความร้ อนแรง
และยอดขายที่เติบโตขึ ้นอย่างรวดเร็ว รวมไปถึง อิชิตนั วิตามิน วอเตอร์ ซี พลัส อี และ อิชิตนั วิตซีซี เครื่ องดื่ม
วิตามินซีสงู ที่เปิ ดตัวในช่วงปลายไตรมาส 3 ที่ผา่ นมา เชื่อจะได้ รับการตอบรับที่ดี เป็ นอีก New S Curve ให้
ธุรกิจได้
ทังนี
้ ้ ล่าสุด MSCI (Morgan Stanley Capital International) ประกาศรายชื่อ ICHI ได้ เข้ าคำนวณ
ดัชนี MSCI GLOBAL SMALL CAP INDEX รอบล่าสุด มีผลวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นี ้ ซึง่ จะส่งผลดีตอ่
การเพิ่มน้ำหนักลงทุนของนักลงทุนสถาบันทังในและต่
้
างประเทศ ย้ำความเชื่อมัน่ ทีมผู้บริ หารของ ICHI ที่วาง
กลยุทธ์เพิ่มสัดส่วนการขยายตลาดเครื่ องดื่มเจาะเทรนด์คนรักสุขภาพ สะท้ อนผลประกอบการงวด 9 เดือนแรก
ปี 2563 ประสบความสำเร็จ และแผนขยายตลาด โดยมุง่ เน้ นการเติบโตของกำไรเป็ นสำคัญ
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