ข่ าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
ASIAN บุกตลาดจีน ติดสปี ดธุรกิจอาหารสัตว์ เลีย้ งเป็ นดาวเด่ น
ประเดิมส่ งแบรนด์ มองชู โกอินเตอร์ ตงั ้ แต่ ปลายไตรมาส 1/2562

ASIAN ปู พ รมธุ ร กิ จ อาหารสั ต ว์ เลี ย้ ง ส่ งออกแบรนด์ ม องชู ดั ง ไกลถึ ง จี น เรี ย บร้ อยแล้ ว
พร้ อมเสริ มทัพด้ วยการเข้ าลงทุน ซือ้ หุ้น “ไท่ หย่ า เหม่ ยซื่อ” 51% ผลิตอาหารสัตว์ เลีย้ งแบบเม็ด ปรั บ
เป้ ารายได้ ธุรกิจอาหารสัตว์ เลีย้ งโกยยอดขายที่ 5.5 พันล้ านบาท หรื อมีสัดส่ วน 42% ภายในปี 2563
เป็ นธุ รกิจดาวเด่ นของกลุ่ม ส่ อเห็นแววตัง้ แต่ ปีนี ้ ขณะที่ธุรกิจ อาหารแช่ เยือกแข็ง ปรั บกลยุทธ์ เป็ น
สินค้ าที่มี Value-Added มั่นใจ ผลงานปี 62 วางเป้ ารายได้ เติบโต 11% หรื อมีรายได้ รวมอยู่ท่ ี 10,700
ล้ านบาท
นางสาววรั ญรั ชต์ อัสสานุ พงศ์ ผู้จดั การฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษัท ห้ องเย็นเอเชี่ ยน
ซีฟ้ดู จากัด (มหาชน) หรื อ ASIAN กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายอาหารสัตว์เลี ้ยง อาหารสัตว์น ้า และ
แปรรูปสัตว์น ้าแช่แข็ง รวมถึงผลิต ผลิตภัณฑ์ทนู ่าจาหน่ายและส่งออก เปิ ดเผยถึง ภาพรวมธุรกิจในปี 2562 จะ
เป็ นการมุ่ง เน้ น การขยายธุรกิ จอาหารสัตว์ เ ลี ย้ งเนื่ องจากเชื่อมั่นว่าเป็ นธุรกิ จที่ มี แนวโน้ มการเติบโตสูง โดย
นอกเหนือจากธุรกิจ OEM ที่ได้ รับการยอมรับจากแบรนด์ชนน
ั ้ าระดับโลกแล้ ว ปี 2562 ยังเป็ นก้ าวสาคัญที่ Asian
มองเห็นโอกาสในการพัฒนาแบรนด์ของตนเอง รุกตลาดประเทศจีน ด้ วยประสบการณ์การอยู่เบื ้องหลังแบรนด์
ระดับโลกและการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหลายปี ที่ผา่ นมา
ปัจจุบนั ASIAN มีไลน์เครื่ องจักรผลิตอาหารสัตว์เลี ้ยงทังในแบบบรรจุ
้
กระป๋ อง บรรจุถงุ เพาซ์ และบรรจุ
ถ้ วยพลาสติก มีกาลังการผลิต สูงสุดอยู่ที่ 32,000 ตัน/ปี ปั จจุบนั ใช้ กาลังการผลิตไปแล้ ว ราว 70% ตังเป้
้ าปี
2562 ธุรกิจอาหารสัตว์เลีย้ งจะสามารถทานิวไฮต่อเนื่อง หรื อมีสัดส่วนรายได้ ราว 34% จากไตรมาส 1/2562
สัดส่วนรายได้ อยู่ที่ 31% ของรายได้ รวม และคาดว่า จะเป็ นธุรกิจที่สร้ างรายได้ สงู สุดให้ บริ ษัทฯ ภายในปี 2563
โดยปี 2562 ASIAN วางรากฐานสาคัญซึ่งได้ แก่ การเข้ าสู่ธุรกิจอาหารสัตว์เลี ้ยงแบบเม็ดในประเทศจีนและการ
สร้ างแบรนด์ “มองชู” ซึง่ หากประสบความสาเร็จ เชื่อว่าธุรกิจจะเติบโตก้ าวกระโดดอีกครัง้ ในปี 2563
จากความเชี่ยวชาญ และความพร้ อมในทุกด้ าน ASIAN ได้ พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์อาหารสุนขั และอาหารแมว
ระดับ พรี เ มี่ ย ม ภายใต้ แ บรนด์ “มองชู” เข้ า ไปรุ ก ตลาดประเทศจี น ผ่า นการด าเนิ น งานของบริ ษั ท Thaiya
Corporation (Shanghai) Co., Ltd. (บริษัทในเครื อที่ บจก.เอเชี่ยน กรุ๊ป เซอร์ วิส ถือหุ้น 100%) วางช่องทางการ
จัดจาหน่ายทังทางระบบออนไลน์
้
และช่องทางค้ าปลีก ซึง่ เริ่มจาหน่ายแล้ วตังแต่
้ ชว่ งปลายไตรมาส 1 ที่ผา่ นมา
นอกจากนี ้ Thaiya Corporation (Shanghai) Co., Ltd. จะเข้ าลงทุ น ซื อ้ หุ้ นสามัญ 51% ของบริ ษั ท
Shangdong Thaiya Meisi Pet foods Co.,Ltd. ในประเทศจีน เพื่อดาเนินธุรกิจ รับจ้ างผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร
สัตว์เลี ้ยงแบบเม็ดในประเทศจีน คิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนราว 48 ล้ านบาท คาดว่าจะดาเนินการแล้ วเสร็ จภายใน
ไตรมาส 2/2562 จากนัน้ บริ ษัทฯ จะให้ บริ การรับจ้ างผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลีย้ งแบบเม็ด หรื อ Dry Pet

Food ทังภายใต้
้
แบรนด์ของตนเอง และภายใต้ แบรนด์ของลูกค้ าภายในปี 2562 เสริ มความแข็งแกร่งให้ ASIAN
ในธุรกิจอาหารสัตว์เลี ้ยงยิ่งขึ ้น
“ตลาดในกลุ่มประเทศจีน และเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ยงั คงเติบโตอย่างแข็งแกร่ ง เป็ นตลาดที่เป็ น
โอกาสของแบรนด์เกิดใหม่ โดยมีปัจจัยสาคัญจากกาลังซือ้ ที่มากขึ ้นและการพั ฒนาของช่องทางการค้ าปลีก
ออนไลน์ที่พลิกโฉมหน้ าของการขาย ทังยั
้ งมีแนวโน้ มพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามตลาดสาคัญในธุรกิจอาหารสัตว์เลี ้ยง
ซึ่งได้ แก่ตลาดในประเทศสหรัฐอเมริ กา, ยุโรป และในกลุ่มประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก ประกอบกับผู้ผลิตไทย
ยังคงได้ รับความไว้ วางใจเป็ นอย่างมาก นับเป็ นโอกาสสาคัญในการเร่ งรุ กตลาดดังกล่าว โดยแบรนด์มองชู ซึ่ง
เป็ นแบรนด์ของเราเอง จะเข้ ารุ กตลาดจี น ในไตรมาส 2 ปี นี ้ พร้ อมๆ กับการขายในประเทศไทย ประเดิม ใน
ประเทศบ้ า นเราที่ แ รกในงาน Pet Expo Thailand 2019 วัน ที่ 30 พฤษภาคมนี ้ ที่ ศูน ย์ นิ ท รรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา และหลังจากงาน Pet Expo ผู้ที่สนใจสามารถหาซือ้ ผลิตภัณฑ์ “มองชู” ได้ ตามร้ านค้ า
ประเภท Pet shop โรงพยาบาลสัตว์ รวมถึง ช่องทางโมเดิร์นเทรดในกลุ่มพรี เมี่ยมเป็ นหลัก” นางสาววรัญรัชต์
กล่าว
แนวโน้ มผลประกอบการในงวดไตรมาส 2/2562 ยังเชื่อว่าจะเป็ นไปตามเป้า โดยบริ ษัทฯ จะมุ่งเน้ นการ
ขยายตลาดอาหารสัตว์เลี ้ยงที่จีนอย่างเข้ มข้ น เพื่อขยายตลาดและเพิ่มความสามารถในการทากาไร ธุรกิจอาหาร
สัตว์น ้าปรับตัวดีขึ ้นจากการมุ่งมัน่ พัฒนาสูตรการผลิต และการดาเนินมาตรการทางสินเชื่อที่เข้ มข้ น ในขณะที่
ธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็ง ซึ่งมีสดั ส่วนรายได้ อยู่ที่ราว 37% มองว่าธุรกิจจะทรงตัว จากการปรับกลยุทธ์ เข้ าสู่
ตลาดผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า (Value-Added Product) อย่างเต็มรูปแบบ ลดการผลิตสินค้ า กลุ่มสินค้ าโภคภัณฑ์
สาหรั บ ธุ รกิ จ ทูน่า ซึ่ง ในระยะ 2 ปี ให้ หลัง ให้ ผลประกอบการที่ น่าพอใจ บริ ษัทปรั บเป้าจะขยายตลาดอย่า ง
ระมัดระวัง เชื่อทุกธุรกิจจะสนับสนุนเป้าหมายรายได้ ในปี 2562 วางไว้ เติบโต 11% หรื อมีรายได้ รวมอยูท่ ี่ 10,700
ล้ านบาท จากปี ก่อนรายได้ รวมอยูท่ ี่ 9,740 ล้ านบาท
สาหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2562 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยในงวดไตรมาส 1/2562 มีรายได้ จาก
การขายและบริ การอยู่ที่ 2,359 ล้ านบาท ใกล้ เคียงกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มี ยอดขาย 2,300 ล้ านบาท
ในขณะที่ยอดขายเชิงปริ มาณเพิ่มขึน้ ราว 5% ซึ่งเป็ นผลจากผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลีย้ ง ผลิตภัณฑ์ทูน่า และ
ปริ มาณการขายในธุรกิจจัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้น บางส่วนเป็ นผลจากการบันทึกยอดขายวัตถุดิบทูน่าเป็ นรายได้ จาก
การขาย จากเดิมบันทึกหักต้ นทุนขาย และมีการขายผลิตภัณฑ์ปลาป่ นมากขึ ้น และมีกาไรสุทธิอยูท่ ี่ 60 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 124.1% จากงวดเดียวกันของปี ก่อนมีกาไรสุทธิอยูท่ ี่ราว 27 ล้ านบาท
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