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ปี 63 ICHI กำาไร 515.5 ล้านบาท โตทะลุ 26.5% บอร์ดไฟเขียวปันผล 0.50 บ./หุ้น
เตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่ อชิิตัน กรีน แลป สรรพคุณผ่อนคลายและช่วยการนอนหลับ

พร้อมปิดดีล OEM รายใหญ่ อาซาฮี 

อชิิตัน โชว์งบปี 63 กำาไร 515.5 ลบ. โต 26.5% รายได้จากการขาย 5,099.3 ลบ. 
ท่ามกลางวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้อชิิตันเร่งปรับกลยุทธ์ชาพร้อมด่ืม 
เน้นการขยายตลาด Traditional Trade จนเตบิโตขึน้ ส่วนเคร่ืองด่ืมวิตามินมาแรง ตัง้เป้าเป็นผู้นำา
ตลาด ด้วยยอดขายภายใน 1 ปีแรก 1,000 ล้านบาท ขณะที่ปี 64 เปิดเกมตลาดเคร่ืองด่ืมรับ
กระแสกัญชง(Hemp) เตรียมวางจำาหน่ายสินค้าใหม่ “อชิิตัน กรีน แลป” เคร่ืองด่ืมเทอร์พีน สาร
สกัดธรรมชาตทิี่มีกลิ่นชนิดเดียวกับ CBD ในกัญชง เทอร์พีนทำาหน้าที่ช่วยรีแลกซ์และบรรเทา
อาการนอนไม่หลับ โดยจะวางจำาหน่ายในช่วงต้นเดือนเมษายนนี ้เพ่ือขึน้แท่นเป็นผู้นำาตลาด 
หนุนเป้ารายได้รวมปี 64 ที่ 6,200 ล้านบาท โตจากปีก่อน 22% และประกาศไฟเขียวจ่ายปันผล 
0.50 บ./หุ้น 21 พฤษภาคม 64 นี ้ 

นายตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำานวยการ บริษัท อิชิตนักรุ๊ป จำากดั (มหาชน) หรือ ICHI 
เปิดเผยถึง ผลประกอบการงวดประจำาปี 2563 (สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2563) มีกำาไรสทุธิ 515.5 ล้านบาท 
เติบโต 26.5% จากปีก่อนอยูท่ี่ 407.5 ล้านบาท มีอตัรากำาไรขัน้ต้น 19.7% เพิ่มขึน้จากปีก่อนท่ี 18.6%  
อตัรากำาไรสทุธิ  10.1% เพิ่มขึน้จากปีก่อนท่ี 7.6% ขณะท่ี รายได้จากการขาย 5,099.3 ล้านบาท ลดลง 
จากปีก่อนอยูท่ี่ 5,334.2 ล้านบาท เน่ืองจาก ผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการ 
ลอ็กดาวน์ปิดเมือง 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ อนมุตัิการจ่ายปันผลเป็นเงินสด จากผลการดำาเนินงานประจำาปี 
2563 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท โดยจ่ายจากกำาไรสทุธิและกำาไรสะสม กำาหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิได้รับปันผล 
(Record Date) วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 วนัท่ีจ่ายปันผลวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564

ผลประกอบการปี 2563 ท่ีผา่นมา อิชิตนั ประสบความสำาเร็จจากการรุกตลาดเคร่ืองดื่มนำา้ดา่ง 
และเคร่ืองดื่มวิตามินท่ีวางตลาดตัง้แตเ่ดือนเมษายน ปัจจบุนัมี 3 กลุม่สินค้า คือ อิชิตนั นำา้ดา่ง 8.5, อิชิตนั
ซี 200 และอิชิตนั วิตซีซี เข้าชิงสว่นแบง่การตลาดจนอยูใ่นระดบั Top5 ของอตุสาหกรรม ตัง้เปา้ยอดขายปี
แรกกลุม่นำา้ดา่งและเคร่ืองดื่มวิตามินไว้ท่ี 1,000 ล้านบาท และเป็นผู้นำาตลาดให้ได้ สอดรับเทรนด์ตลาด
เคร่ืองดื่มผสมวิตามิน ณ สิน้ปี 2563 ท่ีมีอตัราการเติบโต 106% หรืออยูท่ี่ 2,195 ล้านบาท ซึง่เป็นกลุม่
เคร่ืองดื่มท่ีมีการเติบโตสงูสดุในตลาดเคร่ืองดื่มทัง้หมด

แม้ยอดขายกลุม่ชาพร้อมดื่มในปีท่ีผา่นมาจะชะลอตวั จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-
19 แตอ่ิชิตนักลบัได้รับแรงสนบัสนนุจากปริมาณการขายเคร่ืองดื่มไซส์เลก็ราคา 10 และ 15 บาท ท่ีมากขึน้
เน่ืองจากเหมาะกบักำาลงัซือ้ของผู้บริโภค และสนบัสนนุให้อตัราการใช้กำาลงัการผลิต (Utilization Rate) ใน
ระดบัท่ีนา่พอใจ จนสะท้อนมาท่ีความสามารถในการทำากำาไรท่ีดี 



ในด้านภาพรวมตลาดชาพรีเม่ียมปรับตวัลดลง เน่ืองจากการ Work From Home ทำาให้ผู้บริโภคไม่
สามารถเดินทางได้ และฐานลกูค้าหลกัในตลาดนีค้ือกลุม่คนทำางานออฟฟิศ อยา่งไรก็ตามชาชิซโึอกะ ยงั
คงรักษาสว่นแบง่การตลาดเป็นอนัดบัหนึง่ และพร้อมจะขยายการเติบโตเพ่ือรักษาแชมป์ผู้นำาตลาดชาพรี
เม่ียม

การปรับกลยทุธ์ช่องทางการจำาหน่ายท่ีเน้นทำาตลาดใน Traditional Trade หรือร้านค้าปลีกราย
ยอ่ยทัว่ประเทศ เป็นอีกกญุแจความสำาเร็จในการครองพืน้ท่ีจำาหน่าย การลอ็กดาวน์ปิดเมืองกลบัสง่ผลดีตอ่
ระบบร้านค้ารายยอ่ยท่ีผู้บริโภคสบายใจในการเดินซือ้สินค้าในพืน้ท่ีเปิดโลง่มากกวา่พืน้ท่ีปิด สนบัสนนุให้มี
สดัสว่นยอดขายอยูท่ี่ราว 47% จากปีก่อนอยูท่ี่ 41% ขณะท่ีแคมเปญการตลาดท่ีเน้นเจาะลกูค้าเฉพาะกลุม่
และรุกตลาดในประเทศอยา่งเข้มข้น ทำาให้อิชิตนัสามารถขยายฐานลกูค้าได้มากขึน้และคมุต้นทนุการ
ตลาดได้ดี

รวมไปถึง ธุรกิจรับจ้างผลิตเคร่ืองดื่ม หรือ OEM ท่ีมีจดุเดน่ในด้านเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั ด้วยระบบ
บรรจเุย็นแบบปลอดเชือ้ (Aseptic Cold Filling) และความเช่ียวชาญในการบริหารการผลิตภายใต้
มาตรฐานการผลิตในระดบัโลกของอิชิตนั ที่สามารถผลิตเคร่ืองดื่มได้หลากหลาย ไม่จำากัดเฉพาะชา
พร้อมดื่ม แต่รวมไปถึงนำา้มะพร้าว นำา้ผลไม้ กาแฟ และนมถั่วเหลือง ฯลฯ โดยปัจจุบนั อิชิตนัได้ท ำา
บนัทึกข้อตกลงผลิตสินค้าให้กับลกูค้ารายใหม่ในประเทศอีก 1 ราย ซึ่งจะออกสินค้ากลุ่มนำา้วิตามิน  
พรีเมี่ยม วางจำาหน่ายทัว่ประเทศในเดือนเมษายน และลกูค้ารายใหญ่จากต่างประเทศคือ อาซาฮี 
(Asahi Holding Southeast Asia SDN.BHD.) แบรนด์ชัน้นำาจากญ่ีปุ่ น ก็จะเร่ิมเดินสายผลติ เพื่อสร้าง
การรับรู้รายได้ให้กับอิชิตนักรุ๊ปในไตรมาสที่ 2 เช่นเดียวกัน

นอกจากนี ้บริษัทร่วม อิชิตนั อินโดนีเซีย มียอดขายเติบโตอยา่งตอ่เน่ีอง โดยในปี 2563 เป็นแบรนด์
เดียวในกลุม่เคร่ืองดื่มชาในประเทศอินโดนีเซียท่ีมีการเติบโต  โดยเติบโตมากถึง 11.8% จากสินค้า

ท่ีเน้นความเป็นไทย อาทิ ชาไทย กาแฟไทย และนำา้นมมะมว่ง และความสามารถในการขยายช่องทางการ
จดัจำาหนา่ยไปยงั Traditional Trade ครอบคลมุพืน้ท่ีเข้าถึงผู้บริโภคในท้องถ่ินได้มากขึน้ ทำาให้สามารถ
สร้างรับรู้สว่นแบง่กำาไรในปี 2563 ตอ่เน่ืองท่ี 28 ล้านบาท

สำาหรับเปา้หมายปี 2564 อิชิตนั กรุ๊ป เดินหน้าออกผลิตภณัฑ์ใหมต่อบสนองพฤติกรรม และเทรนด์
ใหม่ๆ  ของผู้บริโภค อาทิ การนำากญัชงมาตอ่ยอดในธุรกิจเคร่ืองดื่ม โดยปัจจบุนัอิชิตนัได้ย่ืนคำาขอรับใบ
อนญุาตผลติ (ท่ีมิใช่การปลกู) ฯ เรียบร้อยแล้ว คาดวา่จะได้รับการอนญุาติเป็นรายแรกๆ ในเร็ววนันี ้ เพ่ือท่ี
วา่เม่ือกฎหมายรองรับอยา่งเป็นทางการ อิชิตนั จะมีความพร้อมในทกุด้านในการเข้าทำาตลาดเคร่ืองดื่ม 
CBD ทนัที และพร้อมเปิดตวัเคร่ืองดื่มชนิดใหม่ “อิชิตนั กรีน แลป” เคร่ืองดื่มเทอร์พีน ท่ีมีลกัษณะเดน่
พิเศษช่วยในเร่ืองการผอ่นคลายและบรรเทาความเครียด โดยจะวางจำาหนา่ยในเดือนเมษายนนี ้ประกอบ
กบัเทรนด์การเติบโตของตลาดเคร่ืองดื่มวติามิน และแผนการนำาเสนอผลติภณัฑ์ใหมใ่นกลุม่สินค้าเดิม 
ทำาให้วางเปา้รายได้ปีนีอ้ยูท่ี่ 6,200 ล้านบาท หรือโต 22% 
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