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ICHI วางเป้าปี 65 ยอดขายพุ่งแตะ 6,500 ลบ. ชูกลุ่มชาเขียวโตเด่น 
ลุยเตรียมเปิดตัวเคร่ืองดื่มกลุ่ม CBD และ CSD เสริมทัพ 

แย้ม OEM มีลูกค้าใหม ่2 ราย ส่วนอิชิตันอินโดฯ ท านิวไฮต่อ 
 

ICHI กางแผนปี 65 วางเป้ายอดขายแตะ 6,500 ล้านบาท จากภาพรวมตลาดชาเขียว
พร้อมดื่มเติบโตแข็งแกร่ง พร้อมเตรียมเดินหน้าบุกตลาด Non-Tea ด้วยเคร่ืองดื่มกลุ่มกัญชง 
(CBD) และเคร่ืองดื่มอัดก๊าซ (CSD) สนับสนุนยอดขายรับเทรนดผ์ู้บริโภคยุคใหม่ ด้านภาพรวม 
OEM ใกล้เซ็นสัญญากับลูกค้ายักษใ์หญ่เพ่ิมอีก 2 ราย ลุ้นตลาดต่างประเทศฟ้ืนตัว ส าหรับอิชิตัน 
อินโดนีเซีย ท านิวไฮยอดขายพีคต่อไม่หยุด  

 
นายตัน ภาสกรนที กรรมการผูอ้  านวยการ บรษิัท อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) หรือ ICHI เปิดเผย

ว่า “ภาพรวมปี 2565 จะเป็นปีที่ ICHI รุกตลาดในทุกช่องทาง เนน้ขยายการเติบโตในกลุ่มสินคา้หลกัของ
บริษัทฯ จากภาพรวมตลาดชาเขียวพรอ้มด่ืมที่เติบโต โดยเฉพาะบนช่องทาง Traditional Trade ขณะที่
กลุ่มเครื่องด่ืม Non-Tea จะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมามากขึน้ และการขยายธุรกิจในปี 2565 
ภายใตก้ลยุทธ ์3N จึงวางเป้าหมายปีนี ้ICHI รายไดเ้ติบโตแตะ 6,500 ลา้นบาท หรือเติบโตกว่า 24% จาก
ปีก่อน 

 

ส าหรบัแนวโน้มไตรมาส 1/2565 มองว่ามีการเติบโตที่ดี รบัอานิสงสม์าตรการภาครฐัที่ออกมา
กระตุ้นการบริโภคในประเทศ  ขณะที่ข้อมูลจาก Nielsen เผยถึง ภาพรวมตลาดชาพรอ้มด่ืมในเดือน
มกราคมเติบโตขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนถึง 28.65% และยงัดีต่อเนื่องในเดือนกุมภาพนัธ ์เป็นเทรนด์
ที่ดีต่อเนื่องจากปี 2564 มีมลูค่าตลาดชาพรอ้มด่ืมอยู่ที่ 11,213 ลา้นบาท เติบโตราว 3.96% แข็งแกร่งกว่า
กลุ่มเครื่องด่ืมโดยรวมที่หดตัว จึงวางกลยุทธส์รา้งการรบัรูแ้ละการขยายตลาด น าอิชิตนัชาเขียวพรอ้มด่ืม
รสน า้ผึง้ผสมมะนาว ที่ไดร้บัความนิยม เป็นรสชาติอันดับหนึ่งที่ผูบ้ริโภคใหก้ารตอบรบั จัดแคมเปญบุก
ตลาด Traditional Trade ต่อเนื่อง  

 
ขณะที่ไตรมาส 2/2565 จะมีการ Collaboration กับบริษัทอาหารยักษ์ใหญ่ระดับโลกออกสินคา้

ร่วมกันในเดือนพฤษภาคมนี ้ เพื่อสรา้งประสบการณ์แปลกใหก้ับลูกคา้ของอิชิตัน ขณะที่กลุ่มเครื่องด่ืม 
Non-Tea จะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมามากขึน้ ได้แก่ สินค้ากลุ่มเครื่องด่ืมผสมสารกัญชง 
(CBD) และสินคา้ใหม่กลุ่มเครื่องด่ืมอดัก๊าซ (CSD) สนับสนุนยอดขายในครึ่งปีหลงัใหเ้ติบโต และจบักลุ่ม
ลกูคา้ GenZ ผนึกก าลงักับการกลบัมาของสินคา้กลุ่มไบเล่ และเครื่องด่ืมอิชิตัน น า้ด่าง ที่จะเริ่มแผนการ
ตลาดแบบจดัเต็มในปีนี ้ 



 

ดา้นธุรกิจ OEM จ่อเซ็นสญัญากับลูกคา้รายใหม่เพิ่มเติมอีกจ านวน 2 ราย โดยจะเริ่มรบัรูร้ายได้
เขา้มาในช่วงไตรมาส 2 ปีนี ้จากปัจจุบนัมีลกูคา้หลกัอยู่ 2 ราย คือ บริษัท ไทยโคโคนัท และ คิง พาวเวอร ์ 
สนบัสนนุใหอ้ตัราการใชก้ าลงัการผลิตสงูขึน้ ท าใหเ้กิดการประหยดัต่อขนาด (Economy of scale) มากขึน้ 

 
ส าหรบัภาพรวมตลาดส่งออกไปยังต่างประเทศที่เริ่มฟ้ืนตัว โดยเฉพาะใน CLMV รวมทัง้แผนการ

รุกตลาดกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางเพิ่มเติม ขณะที่ความส าเร็จของบริษัทร่วมคา้ อิชิตัน อินโดนีเซีย 
ท าสถิติสงูสดุใหม่ไดใ้นปี 2564 ที่ผ่านมา มียอดขายราว 1,080 ลา้นบาท และรบัรูส้่วนแบ่งก าไรมาที่อิชิตนั 
กรุ๊ป 59 ลา้นบาท เติบโตราว 111% จากปีก่อน นบัเป็นการส่งสญัญาณบวกชดัเจน และคาดผลงานปีนีจ้ะ
มีการเติบโตในทุกไตรมาส ตั้งเป้ารบัรูส้่วนแบ่งก าไรกลับมาที่อิชิตัน กรุ๊ป ขั้นต ่าที่ราว 75 ลา้นบาทในปี 
2565 ดว้ยเครื่องดื่มตระกลูชาไทยที่เป็น Key Success  

 
ดา้นธุรกิจใหม่ที่ ICHI เขา้ถือหุน้สดัส่วน 25% ในบรษิัท พรีดิกทิฟ จ ากดั (Predictive) เขา้มาเสริม

ความแกร่งในส่วนของ Big Data เพื่อน ามาใชเ้ป็นหัวใจในการขับเคลื่อนธุรกิจ และการท าการตลาดได้
อย่างตรงกลุ่ม และหากผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย เตรียมน าพรีดิกทิฟเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยใ์นปี 2567 และยงัก าลงัศกึษาธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 
ในปี 2565 อิชิตนัมุ่งมั่นเดินหนา้เติบโตภายใตก้ลยุทธ ์3N (New Product, New Market และ New 

Business) เชื่อจะเป็นปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนผลประกอบการใหเ้ติบโตไดอ้ย่างก้าวกระโดดในอนาคต  
หลังผลประกอบการงวดประจ าปี 2564 มีก าไรสุทธิ 546.8 ล้านบาท เติบโต 6.1% มีอัตราก าไรขั้นต้น 
19.3% อตัราก าไรสทุธิ 10.5% ขณะที่รายไดจ้ากการขาย 5,228.3 ลา้นบาท เติบโต 2.5% จากปีก่อน  
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