ข่ าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 มีนาคม 2562
ASIAN คาดรายได้ ปีนี ้ 1.07 หมื่นล้ าน
งัดกลยุทธ์ “เข้ าถึงผู้บริ โภค” เร่ งอัตรากาไร

“ห้ องเย็นเอเชี่ยน ซีฟ้ ูด” วางเป้ ารายได้ ปีนี ้ แตะ 1.07 หมื่นล้ านบาท ชูธุรกิจอาหารสัตว์ เลีย้ งโต
โดดเด่ น จ่ อส่ งอาหารแช่ เยือกแข็งพร้ อมทานเจาะกลุ่มผู้ บริ โภคในประเทศครึ่ งปี หลั ง ดันอัตรากาไร
หลังเมื่อต้ นปี เปิ ดตัว “Monchou” อาหารสัตว์ เลีย้ งพรี เมี่ยมชิมลางในประเทศ พร้ อมเร่ งผลักดันสู่จีน
ด้ านบอร์ ดใจป้ าจ่ ายปั นผล 0.25 บาทต่ อหุ้น แม้ รายได้ -กาไรลดลง แผนลงทุนเพียบ เตรียมชงที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น 24 เม.ย. นี ้
นายเฮ็นริคคัส แวน เวสเทนดร็อป ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารสาย
การเงิ น บริ ษัท ห้ องเย็นเอเชี่ ยน ซี ฟู้ด จ ากัด (มหาชน) หรื อ ASIAN ผู้ประกอบธุ รกิ จ แปรรู ปสัต ว์ นา้ แช่แ ข็ ง
จาหน่ายและส่งออก ทังที
้ ่เป็ นผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัท และผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมาย
การค้ าของลูกค้ า และผู้ผลิตและจาหน่ายอาหารสัตว์เลี ้ยง เปิ ดเผยว่า ปี 2562 บริ ษัท ฯ วางเป้าหมายการเติบโต
ของรายได้ ที่ 11% หรื อมีรายได้ รวมประมาณ 10,700 ล้ านบาท และคาดการณ์อตั รากาไรขันต้
้ นที่ระดับ 10-12%
จากการเติบโตของยอดขายในธุรกิจอาหารสัตว์เลี ้ยงทังจากธุ
้
รกิจ OEM และแบรนด์มองชูที่จะรุกตลาดไทย-จีน
เต็มที่ และธุรกิจอาหารสัตว์น ้า ในขณะที่ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง เน้ นขยายตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มเพิ่มมูลค่า
และเร่งผลักดันแบรนด์ใหม่เจาะตลาดภายในประเทศ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังวางแผนปรั บปรุ งสายการผลิต เพิ่มกาลังการผลิต และเร่ งโครงการก่อสร้ าง
คลังสินค้ าอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและการทากาไร และยังเพิ่มโอกาสให้ รายได้ เติบโตขึ ้นอี กใน
อนาคต
“เป้าหมายหลักของห้ องเย็นเอเชี่ยนฯ ปี 2562 คือ การปรับปรุ งประสิทธิภาพและการเข้ าใกล้ ผ้ บู ริ โภค
มากขึ ้น การปรับปรุ งประสิทธิภาพ บริ ษัทฯ ทามาตลอดในปี 2561 ตังแต่
้ การปรับปรุ งให้ ธุรกิจในเครื อมีการใช้
ห้ องเย็นร่ วมกัน เน้ นประสิทธิภาพร่ วมกันสูงสุด ปรับปรุ งโครงสร้ างหน่วยงานขาย ปรับปรุ งไลน์ผลิต และในปี
2562 ยังมีโครงการต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ นการสร้ างคลังสินค้ าอัตโนมัติ และการลงทุนในเครื่ องจักรเพื่อทดแทน
แรงงานคนในการผลิตหลายส่วน ในส่วนการเข้ าใกล้ ผ้ ูบริ โภคมากขึ ้น หลังจากที่ในปี 2561 บริ ษัทฯ ลงทุนใน
กิจการร่ วมค้ า สร้ างช่องทางการจัดจาหน่ายในตลาดส าคัญและได้ ชิมลางการทาตลาดแบรนด์ผ่านแบรนด์
“MARIA” ในปี 2562 นี ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดตัวแบรนด์อาหารสัตว์เลี ้ยงเกรดพรี เมี่ยมแบรนด์มองชู เชื่อว่าจะได้ รับการ
ตอบรับที่ดี ทังในตลาดในประเทศและตลาดในประเทศจี
้
น และในครึ่งปี หลัง บริ ษัทฯ วางแผนจะผลักดันแบรนด์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารแช่ เ ยื อ กแข็ ง พร้ อมทานเข้ าสู่ ต ลาดในประเทศไทย จากเดิ ม ที่ เ น้ นส่ ง ออกมาตลอด ”
นายเฮ็นริคคัส กล่าว

สาหรับผลการดาเนินงานปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้ จากการขายอยูท่ ี่ 9,646 ล้ านบาท ลดลง 0.9% จากปี
2560 ที่มีรายได้ รวม 9,740 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นผลจากยอดขายลดลงในกลุ่ม อาหารสัตว์ นา้ และกลุ่ม ธุร กิ จ จัด
จาหน่าย ซึ่งยอดขายกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี ้ยงเพิ่มขึ ้นมาชดเชยได้ บางส่วน และการที่ยอดขายราว 80% ได้ รับ
ผลกระทบทังทางตรงและทางอ้
้
อมจากการที่คา่ เงินเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐอ่อนค่าลงราว 4.8%
ขณะที่กาไรสุทธิปี 2561 อยู่ที่ 362 ล้ านบาท ลดลง 13.3% จากปี 2560 ที่มีกาไรสุทธิ 418 ล้ านบาท
เนื่องจากปี ก่อนหน้ าบริษัทฯ ได้ รับผลประโยชน์จากการตังสิ
้ นทรัพย์ทางภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีที่สงู อย่างไรก็ตาม
ศักยภาพการทากาไรของบริษัทฯ ยังแข็งแกร่ง โดยมีอตั รากาไรขันต้
้ นอยูท่ ี่ 10.4% อัตรากาไรก่อนภาษีอยูท่ ี่ 3.7%
ซึง่ อยูใ่ นระดับเดียวกันกับปี ก่อนหน้ า
ทังนี
้ ้ กระแสเงินสดของบริ ษัทฯ แข็งแกร่ งขึ ้น เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนลดลงมาอยู่ที่ 2,905 ล้ านบาท
เทียบกับ 3,295 ล้ านบาทในปี ก่อนหน้ า ส่วนอัตราส่วนทางการเงินจากงบแสดงฐานะทางการเงินแสดงอัตราส่วน
หนี ้สินต่อทุนอยู่ที่ 1.4 เท่า เทียบกับปี ก่อนหน้ าซึ่งอยู่ที่ระดับ 1.7 เท่า ซึ่งดีกว่าระดับเป้าหมายที่ต้องการให้ อยู่ที่
ระดับ 1.5-1.8 เท่า ส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ ทุนอยูท่ ี่ 1.0 เท่า ลดลงจากปี 2560 ที่อยูใ่ นระดับ 1.4 เท่า
และในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ทริสเรทติ ้ง จากัด จัดอันดับทางเครดิตให้ กบั บริษัทฯ โดยที่ให้ อนั ดับ
เครดิตองค์กรที่ BBB- และให้ แนวโน้ มอันดับเครดิต คงที่ หรื อ Stable ซึง่ จัดอยูใ่ นกลุม่ น่าลงทุน
นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ พิจารณาจ่า ยปั นผลเป็ น
เงินสดในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับปี ก่อนหน้ า วันกาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้ รับปั นผล 7 พ.ค. 2562 และ
จ่ายปันผลวันที่ 21 พ.ค. 2562 โดยจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 24 เม.ย. 2562
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