
 

ข่าวประชาสมัพนัธ ์       วนัที่ 11 มกราคม 2565 
“อิชิตัน” เตรียมทรานสฟ์อรม์สู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ  
ประกาศร่วมทุนกับ “พรีดิกทฟิ” ภายใน Q1/65 

วางระบบรุก Data Intelligent เสรมิแกร่งเพือ่การแข่งขันในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง 
 

“อิชิตัน” เตรียมทรานสฟ์อรม์ธุรกิจเคร่ืองดื่มสู่ Data Driven Company ใช้ Data Tech หนุน
กลยุทธก์ารตลาดยุคใหม่ เตรียมพร้อมส าหรับโลก Marketing Technology เต็มรูปแบบ ด้วยการ
เข้าถือหุ้น “พรีดิกทิฟ” ผู้ให้บริการ Data Intelligent และวางแผนตั้งบริษัทร่วมทุนต่อไปในอนาคต 
เพ่ิมขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และศึกษาความต้องการของลูกค้า ส าหรับใช้
วางแผนการตลาดเพ่ือตอบสนองอย่างรู้ใจ ตามกลยุทธ ์3N คาดแล้วเสร็จ Q1/65  
 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) หรือ ICHI ประกาศเขา้ลงทุนใน 
บริษัท พรีดิกทิฟ จ ากัด (Predictive) ถือหุน้สดัส่วน 25% มูลค่า 122,600,000 บาท รองรบัการตลาดยุค
ดิจิทลั โดยน า Big Data มาใชเ้ป็นหวัใจในการขบัเคลื่อนธุรกิจ ท าการตลาดในเชิงวิเคราะห์ขอ้มลูผูบ้รโิภค 
โดย AI   

Predictive เป็นบริษัทชั้นน าที่มีความเชี่ยวชาญดา้น Data Tech มีผลการด าเนินงานที่ดี เติบโต
เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (CAGR) ประมาณ 30% (2019-2021) และมีผลงานที่พิสูจน์แล้วในการให้บริการ
วิเคราะหข์อ้มลูอนัดบัหนึ่งในอตุสาหกรรมเทคโนโลยีของไทย โดยเปา้หมายของบริษัทร่วมทุนกบัอิชิตนัครัง้
นี ้จะน าไปสู่การต่อยอดโอกาสใหม่ดว้ยการสรา้ง Data Solution ตอบสนองเทรนดดิ์จิทัลที่ก าลังเติบโต
อย่างมีอนาคต แลว้น าบรษิัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในอีก 3 ปีขา้งหนา้ 
 

นายตัน ภาสกรนที กรรมการผูอ้  านวยการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ปีนี ้
เป็นอีกบิ๊กมูฟส าคัญของอิชิตันที่ก าลงัทรานสฟ์อรม์ธุรกิจสู่โลกยุคดิจิทัล เราก าลงัไปขา้งหนา้ดว้ยการน า
เทคโนโลยีเขา้มาสนับสนุนทั้งธุรกิจเครื่องด่ืมและธุรกิจใหม่ที่ใหบ้ริการขอ้มูลทาง ดิจิทัล เพราะดาตา้คือ
ทองค าในโลกปัจจุบนัและอนาคต ใครมีมากจะสรา้งความไดเ้ปรียบในการเขา้ไปในใจผูบ้ริโภค แต่การมี
ดาตา้อย่างเดียวไม่พอ ตอ้งเชี่ยวชาญในการน าไปใชด้ว้ย Predictive จะเขา้มาเติมเต็มตั้งแต่การสะสม
ดาต้า – การวางแผนเพื่อให้ได้ดาต้าใหม่ๆ ที่จ  าเป็น – น ามาวิเคราะห์ – แล้วสรา้งแคมเปญที่ถูกต้อง
เหมาะสมออกไป (Collect Data – Acquire – Analyze – Activation)  นอกจากจะท าให้อิชิตันสร้าง
ความสัมพันธ์โดยตรงกับลูกค้าได้มีประสิทธิภาพขึน้ ใช้ข้อมูลตรงจากลูกค้าและผู้บริโภคมาพัฒนา
ผลิตภณัฑท์ี่ตอบสนองความตอ้งการใหม่ๆ ไดดี้ยิ่งขึน้  ออกแบบกลยทุธท์างการตลาดที่ตอบสนองผูบ้ริโภค
ไดแ้ม่นย าขึน้ และที่ส  าคญัยงับริหารงบการตลาดและโฆษณาไดต้รงจุดมีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งจะส่งผล
ดีต่อการด าเนินงานและเพิ่มศกัยภาพความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของอิชิตนั    



 

เราเชื่อมั่นในการมาถึงของธุรกิจ Data Intelligent ที่จะสามารถเติบโตในโลกธุรกิจยุคดิจิทลั ยิ่งมี
ดาตา้มากจะท าให ้AI เสถียรขึน้ เมื่อ AI เสถียรขึน้ความเชี่ยวชาญของ Predictive ต่อการวิเคราะหข์อ้มูลก็
จะพฒันาต่อไปไม่หยุดยัง้  เป็นการสรา้งความไดเ้ปรียบใหธุ้รกิจลงทุนร่วมที่จะใหบ้ริการดา้นขอ้มูลที่เป็น
ประโยชนต่์อบรษิัทอ่ืนๆ ไดต่้อไป” 
 

ทกุวนันีก้ารตลาดแบบ Personalization ก าลงัเขา้มาแทนที่การท าตลาดแบบแมส เพราะไลฟ์สไตล์
ผูบ้ริโภคหลากหลาย มีความเฉพาะตวัมากขึน้ มีความตอ้งการเป็นปัจเจกมากขึน้  อิชิตนั กรุ๊ป หวงัว่าการ
เขา้ลงทุนในธุรกิจดาตา้ครัง้นี  ้จะท าใหม้ีโอกาสเขา้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มไดอ้ย่างลึกซึง้
และสามารถน าขอ้มลูที่ไดม้าใชใ้นการวิเคราะห์ เพื่อน าเสนอสินคา้และบริการไดต้รงตามความตอ้งการได้
อย่างแม่นย า 

 
การเขา้มาของ Predictive จะสรา้งกลยุทธก์ารเก็บ First Party Data ของอิชิตนั กรุ๊ป เอง ลดทอน

น า้หนักการพึ่งพิง Third Party Data จากแพลตฟอรม์โซเชียลมีเดียต่างๆ  ซึ่งจะท าใหข้อ้มูลที่ไดแ้ม่นย ามี
ประสิทธิภาพมากขึน้ เฉพาะเจาะจงตามแต่ละความตอ้งการของลกูคา้แต่ละกลุม่ใหม้ากที่สดุ 
 

การทรานสฟ์อรม์ครัง้นี ้ ขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ 3N (N1 : New product, N2 : New market และ 
N3 : New business)  ดว้ยการผสานความแข็งแกรง่จาก 2 บรษิัท ไดแ้ก่ อิชิตนั กรุ๊ป ซึ่งเป็นบรษิัทเครื่องด่ืม
ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าหลากหลายทั่วประเทศ ประกอบเข้ากับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีข้อมูลของ 
Predictive  จะเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจหลักของอิชิตันใหเ้ขา้สู่การตลาดดิจิทัล  (Digital Intelligent) 
อย่างแทจ้รงิ ในขณะเดียวกนัก็สามารถบริหารจดัการขอ้มลูของอิชิตนัใหเ้กิดประโยชนส์  าหรบับรษิัทร่วมทุน 
ที่ใหบ้รกิารขอ้มลูใหม้ีมลูค่าเพิ่มต่อไป ทัง้หมดเพื่อสรา้งความแข็งแกรง่และผลการด าเนินงานที่มั่นคงของอิ
ชิตนั กรุ๊ปในระยะยาว 
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