
 

ข่าวประชาสมัพนัธ์                    วนัที่ 13 พฤษภาคม 2564 

ICHI อึดทะลุโควิด ประกาศงบ Q1/64 ท าก าไรกว่า 121.6 ลบ.  
แย้มกลยุทธ ์Q2 ธุรกจิเดนิหน้าตามแผน 

 
 ICHI เผยงบไตรมาส 1/64 ท ารายได้ 1,278.8 ล้านบาท ก าไรสุทธิ  121.6 ล้านบาท จาก
ยอดขายในประเทศเติบโต 19% ชูจุดแข็งเจาะตลาด Traditional Trade ฉลุย ด้านตลาดเคร่ืองด่ืม
วิตามินโตแรง เดินหน้าขยายมารเ์ก็ตแชร์เพิ่ม เผยธุรกิจเดินได้ตามแผนควบคุมสถานการณอ์ยู่ ไตร
มาส 2/64 เตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่บุกตลาด ปิดท้ายด้วยไฮไลทใ์นธุรกิจ OEM ปิดดีลสวยงาม 
ม่ันใจหนุนผลงานโตตามเป้า    
 
 นายตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อ  านวยการ บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) หรือ ICHI เปิดเผยถึง 
ผลประกอบการงวดประจ าไตรมาส 1/2564 ก าไรสุทธิอยู่ที่  121.6 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายอยู่ที่  1,278.8 
ลา้นบาท ใกลเ้คียงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน และยังคงรกัษาอตัราก าไรใหอ้ยู่ในระดบัที่น่าพอใจ โดย 
อตัราก าไรสทุธิอยู่ที่  9.4% เน่ืองจากผลกระทบสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่
ที่ ขยายวงกว้างมากขึ ้น อิชิตันพยายามผลักดันตลาดในประเทศให้มีการเติบโตที่ ดี จากชาเขียวกลุ่ม 
Mainstream ซึ่งเป็นเซ็กเมน้ตท์ี่ใหญ่ที่สดุในตลาดชาเขียว และเย็นเย็น เคร่ืองด่ืมจับเลีย้ง ดา้นผลิตภัณฑไ์ซส์
เล็กราคาคุ้มค่า ยังคงเป็นขนาดชูโรงของอิชิตันที่ ได้รับการตอบรับจากรา้นค้าปลีกรายย่อยทั่ วประเทศ 
(Traditional Trade) เน่ืองจากเหมาะกับก าลงัซือ้ของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างดี ขณะที่ยอดขายกลุ่มเคร่ืองด่ืมผสม
วิตามินเข้ามาเสริมทัพ และมีโอกาสการเติบโตอีกมาก ตอบรบักระแสเคร่ืองด่ืมส าหรับดูแลสุขภาพที่มีการ
เติบโตสวนทางตลาดเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ  

โดย ภาพรวมตลาดเคร่ืองด่ืมผสมวิตามินในประเทศไทย ไตรมาส 1/2564 มีอัตราการเติบโตขึน้จาก
งวดเดียวกันของปีก่อน 102.8% หรืออยู่ที่ 625.9 ลา้นบาท ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตสงูสุดในตลาดเคร่ืองด่ืม
ทั้งหมด โดยมีอิชิตันรักษาต าแหน่งอยู่ใน Top5 ภายใน 1 ปีที่ เข้าท าตลาด สนับสนุนใหย้อดขายในประเทศ 
เติบโตขึน้ราว 19% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ตลาดส่งออกที่ปรบัลดลงราว  50% จากการ
ชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ และหลายประเทศท าการปิดประเทศเพ่ือป้องกันการระบาดของเชื้อ
ไวรสั  

 
อย่างไรก็ดี ผลการด าเนินงานไตรมาส 1/2564 ก าไรสุทธิที่ปรบัลดลง 23.6% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน

ของปีก่อนอยู่ที่  159.2 ล้านบาท แต่เติบโตขึน้ 44.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2563 ดา้นบริษัทร่วม อิชิตัน 
อินโดนีเซีย ยังคงความสามารถรบัรูส้่วนแบ่งก าไรเขา้มาในไตรมาส 1 ปีนี ้ที่ 13.6 ลา้นบาท   

 



 

ส าหรับไตรมาส 2/2564 อิชิตันเตรียมออกเคร่ืองด่ืมซีรีสใ์หม่ “ICHITAN Green Tea X” ใน 3 รสชาติ
หลกัที่ขายดีตลอดกาล ปรับโฉมดว้ยการเพ่ิมวิตามินเขา้ไปเพ่ือตอบรบักระแสสุขภาพ ตอบโจทย์ผูบ้ริโภคกลุ่ม
เจเนอเรชั่ น X ที่ตอ้งการความแปลกใหม่ ในปริมาณที่พอดี ขนาด 350 มล. ราคา 15 บาท มาพร้อมกัน 3 
รสชาติ  “Green Tea X Honey Lemon” เคร่ืองด่ืมชาเขียวรสชาติยอดนิยมของคนไทย ผสมวิตามิน C จาก
องักฤษ, “Green Tea X Berry Lemon” เคร่ืองด่ืมชาเขียวรสชาติเปรีย้วหวาน ผสมวิตามิน C จากอังกฤษ และ 
“Green Tea X Kyoho Grape”เค ร่ือง ด่ืมชาเขี ยวที่ ได้รับ การตอบ รับจากวัย รุ่น  ผสม วิตามิ น  A จาก
สวิสเซอรแ์ลนด ์  
 

นอกจากนี้ เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ ใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากย่ิงขึ ้น บริษัทฯ ได้
เปิดตวั “อิชิตนั น า้ด่าง8.5 ผสมวิตามิน D และกิงโกะ” เสริมทัพสินคา้กลุ่มเคร่ืองด่ืมสขุภาพผสมวิตามินช่วย
ดแูลสุขภาพคนไทยดว้ย 0 แคลอร่ี 0 โซเดียม และ 0 น า้ตาล เป็นเคร่ืองด่ืมล่าสุดในพอรท์วิตามิน วอเตอร ์เสริม
ทพัสินคา้กลุ่มตระกูลวิตามินที่วางตลาดไปก่อนหนา้ ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ อิชิตัน น ้าด่าง 8.5 ผสมวิตามินบีรวม, อิชิตัน 
วิตามิน วอเตอร ์ซี พลสั อี และอิชิตนั วิตซีซี;วิตามิน C 200%  

 
ดา้นธุรกิจรบัจ้างผลิต (OEM)  โชวผ์ลงานสวยดว้ยการควา้ดีล 2 บริษัทชั้นน า อาซาฮี (Asahi Holding 

Southeast Asia SDN.BHD.) จากญ่ีปุ่ น และอีกหนึ่ งแบรนดใ์หญ่ในประเทศไทยที่ เตรียมเปิดตัวอย่างเป็น
ทางการเร็วๆ นี ้ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนนุการเติบโตใหเ้ป็นไปตามเป้าที่วางไว ้  
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