บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

2.1. ประวัติความเป็ นมา การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญ
บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “อิชติ นั ”) เดิมชือ บริษทั ไม่ตนั จํากัด ก่อตัง& เมือวันที 3 กันยายน 2553 ด้วยทุน
จดทะเบียน 500 ล้านบาท เพือดําเนินธุรกิจร้านอาหาร ผลิตและจําหน่ายเครืองดืม
บริษทั ฯ ได้เริมต้นด้วยการเป็ นผูจ้ ําหน่ายเครืองดืมฟงั ก์ชนั นัล จํานวน 2 รสชาติ ภายใต้ชอทางการค้
ื
า อิชติ นั ดับเบิล& ดริง8 ค์ ตัง& แต่
เดือนมกราคม ปี 2554 และวางจําหน่ายเครืองดืมชาเขียวพร้อมดืมครัง& แรก จํานวน 3 รสชาติ ภายใต้ชอทางการค้
ื
า อิชติ นั กรีนที
ตัง& แต่เดือนพฤษภาคม ปี 2554 โดยเป็ นการว่าจ้างผูผ้ ลิตภายนอกเป็ นผูผ้ ลิต ต่อมา บริษทั ฯ ลงทุนก่อสร้างโรงงานเครืองดืมทีมีกําลัง
การผลิต 1 สายการผลิตขวดและ 1 สายการผลิตกล่อง ทีสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ. พระนครศรีอยุธยา และโรงงานเริมดําเนินการ
ทดสอบการผลิตครัง& แรกในเดือนกันยายน 2554 ทัง& นี& เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัยในเดือนตุลาคม 2554 ส่งผลให้สายการผลิตของ
บริษทั ฯ ได้รบั ความเสียหาย โดยโรงงานสามารถเริมดําเนินการผลิตในช่วงต้นปี 2555 ด้วยกําลังการผลิต 1 สายการผลิตขวดและ 1
สายการผลิตกล่อง นอกจากนี& บริษทั ฯ ยังได้เพิมกําลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวดและ 1 สายการผลิตกล่อง ในปี 2555
ระหว่างปี 2556 บริษทั ฯ ได้ลงทุนเพิมกําลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวดรวมเป็ น 3 สายการผลิตขวดและ 2 สายการผลิตกล่อง
เพือรองรับความต้องการของผูบ้ ริโภคทีเพิมสูงขึน& ทัง& นี& ณ วันที 31 มีนาคม 2556 บริษทั ฯ มีกําลังการผลิตทัง& หมด 600 ล้านขวดและ
200 ล้านกล่องต่อปี โดยผลิตและจําหน่ ายเครืองดืมทัง& หมดเป็ นจํานวน 16 รสชาติซงสามารถแบ่
ึ
งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็ น 4 กลุ่ม
ได้แก่ (1) เครืองดืมชาเขียวพร้อมดืมภายใต้ชอสิ
ื นค้า “อิชติ นั กรีนที” (2) เครืองดืมฟงั ก์ชนั นัล ภายใต้ชอสิ
ื นค้า “ดับเบิล& ดริง8 ค์” (3)
เครืองดืมชาดํา ภายใต้ชอสิ
ื นค้า “อิชติ นั ดราก้อน แบล็คที” และ (4) เครืองดืมชาเขียวผสมสมุนไพรสูตรจับเลีย& ง ภายใต้ชอสิ
ื นค้า
“เย็น เย็น โดย อิชติ นั ”
บริษทั ฯ ได้ขายธุรกิจอาหารออกไปในเดือน มกราคม 2556 เพือให้ทมี งานบริษทั ฯ มุง่ เน้นธุรกิจเครืองดืมเพียงอย่างเดียวเพือให้บรรลุ
เป้าหมายในการเป็ นผูน้ ํ าธุรกิจเครืองดืมคุณภาพของประเทศไทย
ลําดับความเป็ นมา การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญ สรุปได้ดงั นี&
เดือน / ปี
เหตุการณ์ทีสําคัญ
ปี 2553
ก.ย. 2553
- ก่อตัง& บริษทั ไม่ตนั จํากัด เมือวันที 3 ก.ย. 2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 500.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้
สามัญจํานวน 5.0 ล้านหุน้ มูลค่าทีตราไว้ 100 บาท/หุน้
พ.ย. 2553
- เข้าทําสัญญาจะซือ& จะขายทีดินตัง& อยูท่ ี สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ. พระนครศรีอยุธยา พืน& ทีรวม
75-3-80 ไร่ เพือก่อสร้างอาคารโรงงาน
- ยืนขอบัตรส่งเสริมการลงทุน และดําเนินขอใบอนุญาตอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ
- ว่าจ้างผูผ้ ลิตภายนอกผลิตเครืองดืม อิชติ นั ดับเบิล& ดริง8 ค์ และเริมทําการตลาดและประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์เครืองดืม ดับเบิล& ดริง8 ค์
ปี 2554
ม.ค. 2554
- วางจําหน่ายเครืองดืมฟงั ก์ชนั นัล อิชติ นั ดับเบิล& ดริง8 ค์ ขนาดบรรจุ 420 มล.
มี.ค. 2554
- ทีประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง& ที 2/2554 มีมติอนุมตั เิ พิมทุนจดทะเบียนเป็ น 600.0 ล้านบาท แบ่ง
ออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 6.0 ล้านหุน้ มูลค่าทีตราไว้ 100 บาท/หุน้
เม.ย. 2554
- ได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเลขที 1496(2)/2554 (สิทธิและ
ประโยชน์ เงือนไขทีสําคัญโดยสรุป ปรากฎตามหัวข้อ 3 “การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์”)
พ.ค. 2554
- วางจําหน่ายเครืองดืมชาเขียวพร้อมดืม อิชติ นั กรีนที แบบขวด ขนาดบรรจุ 420 มล.
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เดือน / ปี
ก.ย. 2554

-

ต.ค. 2554

-

พ.ย. 2554
ปี 2555
ม.ค. 2555
มี.ค.-เม.ย. 2555

-

ก.ค. 2555
ก.ย. 2555

-

ปี 2556
ม.ค. 2556
ก.พ. 2556
มี.ค. 2556
ก.ค. 2556

-

เหตุการณ์ทีสําคัญ
โรงงานเริมทดสอบกระบวนการผลิตครัง& แรกด้วยกําลังการผลิต 1 สายการผลิตขวด และ 1
สายการผลิตกล่อง
เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัย ส่งผลให้บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยจากมหาอุทกภัย 1,180.6 ล้านบาท ในขณะทีมี
รายได้เงินชดเชยจากบริษทั ประกันภัยจํานวน 600.0 ล้านบาท ทําให้บริษทั ฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 580.6
ล้านบาท ในปี 2554
เปลียนชือบริษทั ฯ เป็ น บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จํากัด
วางจําหน่ายเครืองดืมอิชติ นั กรีนที แบบกล่อง ขนาดบรรจุ 250 มล.
โรงงานเริมดําเนินการผลิตด้วยกําลังการผลิต 1 สายการผลิตขวด (มี.ค.) และ 1 สายการผลิตกล่อง
(เม.ย.)
เพิมกําลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตกล่อง รวมเป็ น 2 สายการผลิตกล่อง
เพิมกําลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็ น 2 สายการผลิตขวด
ทีประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง& ที 4/2555 มีมติอนุมตั เิ พิมทุนจดทะเบียนเป็ น 1,000.0 ล้านบาท แบ่ง
ออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 10.0 ล้านหุน้ มูลค่าทีตราไว้ 100 บาท/หุน้
วางจําหน่ายเครืองดืมชาดําพร้อมดืม อิชติ นั ดราก้อน แบล็คที ขนาดบรรจุ 420 มล.
วางจําหน่ายเครืองดืมอิชติ นั กรีนที ขนาดบรรจุ 840 มล.
จําหน่ ายธุรกิจอาหาร
วางจําหน่ายเครืองดืมชาเขียวสมุนไพรสูตรจับเลี&ยง เย็น เย็น โดย อิชติ นั ขนาดบรรจุ 400 มล.
เพิมกําลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็ น 3 สายการผลิตขวด
ทีประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง& ที 2/2556 มีมติอนุมตั กิ ารแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจํากัด และการ
เปลียนแปลงมูลค่าหุน้ ทีตราไว้จากหุน้ ละ 100 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 1 บาท พร้อมทัง& อนุมตั กิ ารเพิมทุน
จดทะเบียนเป็ น 1,300.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 1,300 ล้านหุน้ มูลค่าทีตราไว้ 1
บาท/หุน้

2.2. ภาพรวมการประกอบธุรกิ จของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายเครืองดืมภายใต้ชอการค้
ื
า อิชติ นั ดับเบิล& ดริง8 ค์, อิชติ นั กรีนที, อิชติ นั ดราก้อน แบล็คที, และ เย็น
เย็น โดย อิชติ นั
สําหรับกลยุทธ์การตลาด บริษทั ฯ วางตําแหน่ งผลิตภัณฑ์เป็ นเครืองดืมทีมีคุณภาพสูง เริมจากการคัดสรรวัตถุดบิ ตลอดจนกรรมวิธี
การผลิตทีพิถีพถิ นั และบรรจุผลิตภัณฑ์ทีสะอาดปลอดภัย เพือสุขภาพของผู้บ ริโภคและรสชาติทียังคงความเป็ นธรรมชาติ โดย
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ มีจดุ เด่นหลักๆ คือ
เป็ นเครืองดืมคุณภาพทีดีต่อสุขภาพ ผลิตจากใบชาเขียวออร์แกนิคทีได้รบั ใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
ผลิตภัณฑ์มรี ปู ลักษณ์ทนั สมัย และมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ทหลากหลายเพื
ี
อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคในทุกกลุ่ม
รสชาติตรงกับความชืนชอบของคนไทย
เป็ นเครืองดืมทีรักและเติบโตไปพร้อมกับสังคมทีดี
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ณ วันที 31 มีนาคม 2556 กําลังการผลิตรวมของบริษทั ฯ เป็ นดังนี&
กําลังสายการผลิตขวดรวม 3 สายการผลิต หรือคิดเป็ น 600 ล้านขวด/ปี (หรือเทียบเท่า 252 ล้านลิตร/ปี )
กําลังสายการผลิตกล่องยูเอชทีรวม 2 สายการผลิต หรือคิดเป็ น 200 ล้านกล่อง/ปี (หรือเทียบเท่า 50 ล้านลิตร/ปี )
ปจั จุบนั ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ มีทงั & หมด 4 สายผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์แบบขวดและกล่องยูเอชที
1. เครืองดืมชาเขียวพร้อมดืม อิชติ นั กรีนที เป็ นเครืองดืมชาเขียวทีมุ่งเน้นในคุณภาพของวัตถุดบิ มีทงั & หมด 9 รสชาติ ได้แก่
(1) รสต้นตํารับผสมดอกชา (2) รสนํ&าผึง& ผสมมะนาว (3) รสคิคชุ ะ (เก๊กฮวย) (4) รสจมูกข้าวญีปุ่น (5) สูตรไม่มนี &ําตาลผสม มัท
ฉะ (6) รสมิโดริพนั ช์ (7) รสเบอร์รเบอร์
ี รี (8) รสแอปเปิ& ล กีวี และ (9) รสข้าวโพด
2. เครืองดืมฟงั ก์ชนั นัล อิชติ นั ดับเบิ&ลดริง8 ค์ เกิดจากการผสมผสานสมุนไพรไทยและผลไม้ทมากคุ
ี
ณค่า มีทงั & หมด 4 รสชาติ ได้แก่
(1) ดับเบิล& ดริง8 ค์ อัญชันและเบอรี (2) ดับเบิล& ดริง8 ค์ มัลเบอร์รและแอปเปิ
ี
& ลแดง (3) ดับเบิล& ดริง8 ค์ ใบเตยและยอดอ่อนข้าวสาลี
และ (4) ดับเบิล& ดริง8 ค์ กระเจีย8 บและเชอร์รี
3. เครืองดืมชาดําพร้อมดืม อิชติ นั ดราก้อนแบล็คที มีทงั & หมด 2 รสชาติ ได้แก่ (1) รสเลมอน และ (2) รสสตรอเบอร์ร ี
4. เครืองดืมชาเขียวผสมสมุนไพรสูตรจับเลีย& ง ภายใต้ชอการค้
ื
า เย็น เย็น โดย อิชติ นั
2.3. โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้สาํ หรับปี 2554 ถึงไตรมาสที 1 ปี 2556 สามารถสรุปได้ดงั นี&
โครงสร้างรายได้
รายได้จากการขาย สุทธิ
รายได้สุทธิจากมหาอุทกภัย
รายได้อนื
รายได้รวม
อัตราการเติบโตของยอดขาย
ส่วนแบ่งตลาด*
จํานวนรสชาติ

ปี 2554
ล้านบาท
%
1,056.8
100.0%
0.3
0.0%
1,057.1
100.0%
n/a
7.7%
9 รสชาติ

ปี 2555
ล้านบาท
%
3,906.8
87.1%
518.8
11.6%
57.3
1.3%
4,482.9
100.0%
269.7%
27.1%
16 รสชาติ

ม.ค. – มี.ค. 2555
ล้านบาท
%
629.2
95.1%
32.7
4.9%
661.9
100.0%
n/a
19.0%
11 รสชาติ

ม.ค. – มี.ค. 2556
ล้านบาท
%
1,631.7
97.5%
42.5
2.5%
1,674.2
100.0%
159.3%
40.9%
16 รสชาติ

*ทีมา: ดัชนีคา้ ปลีกจาก Nielsen ข้อมูลเมษายน 2556

2.4. เป้ าหมายในการดําเนิ นธุรกิ จ
บริษทั ฯ มีเป้าหมายทีจะเป็ นผูน้ ําธุรกิจเครืองดืมคุณภาพและนวัตกรรมทีเติบโตไปพร้อมกับสังคมทีดี ดังนัน& ในระยะเวลา 5 ปี
ข้างหน้า บริษทั ฯ จะมุง่ เน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนืองเพือเพิมความหลากหลายและรองรับ
ความต้องการของผูบ้ ริโภคทีเพิมขึน& บริษทั ฯ คาดว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเฉลียปี ละ 3-4 รสชาติ นอกจากนี& บริษทั ฯ จะมุง่ เน้น
การเพิมประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน โดยจะนําเทคโนโลยีททัี นสมัยเข้ามาสนับสนุ นกระบวนการผลิตเพือประหยัดเวลาและ
เพิมประสิทธิภาพตลอดจนเพิมการตอบแทนให้สงั คม
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