ข่ าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 กันยายน 2563

ASIAN ส่ งซิกครึ่งปี หลังออเดอร์ ไหลเข้ าต่ อเนื่อง ธุรกิจอาหารสัตว์ เลีย้ งเด่ น
พร้ อมนำเครื่ องจักรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต - ล่ าสุดเปิ ดตัวแบรนด์ ใหม่ “ฮาจิโกะ”
“เอเชี่ยนซี คอร์ ปอเรชั่น” ประเมินแนวโน้ มครึ่งปี หลังธุรกิจยังเติบโตดี ออเดอร์ ไหลเข้ าต่ อเนื่อง
หนุนภาพรวมทัง้ ปี 63 กำไรแข็งแกร่ ง ครึ่งปี หลัง คาดเติบโตใกล้ เคียงครึ่งปี แรก โดยมีธุรกิจอาหารสัตว์
เลีย้ งและอาหารพร้ อมปรุ งแช่ เยือกแข็งเป็ นดาวเด่ นของกลุ่ม พร้ อมเร่ งเปิ ดเกมรุ กธุรกิจอาหารสัตว์ เลีย้ ง
ต่ อเนื่อง ล่ าสุด ปั ้นแบรนด์ ใหม่ “ฮาจิโกะ” กลุ่มอาหารสุนัข เจาะตลาดราคาย่ อมเยาว์ พร้ อมวาง
จำหน่ ายในประเทศเรี ยบร้ อยแล้ ว และมีแผนเจาะตลาดจีนต่ อไป ขณะเดียวกัน บริษัทฯ นำเครื่ องจักร
เข้ ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รองรั บการเติบโตในอนาคต
นายเอกกมล ประสพผลสุจริต ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารสายการเงิน บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ ปอเรชั่น

จำกัด (มหาชน) หรื อ ASIAN ผู้ประกอบธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี ้ยง และแปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง
จำหน่ายและส่งออก ทังที
้ ่เป็ นผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัท และผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื่ องหมายการค้ าของลูกค้ า เปิ ดเผยถึงทิศทางธุรกิจในช่วงครึ่งปี หลัง คาดว่ายังอยูใ่ นทิศทางที่ดี ได้ ประโยชน์จาก
ความต้ องการอาหารสัตว์เลี ้ยงที่มีอยูส่ งู จากการที่ผ้ บู ริ โภคใช้ เวลากับสัตว์เลี ้ยงและให้ อาหารสัตว์เลี ้ยงเพิ่มขึ ้น รวม
ถึงความต้ องการของผู้บริ โภคในด้ านของอาหารกระป๋ อง และอาหารบรรจุถงุ เพาซ์ (pouch) จากสถานการณ์โค
วิด-19 ที่ยงั คงรุนแรงในต่างประเทศ สนับสนุนแนวโน้ มผลประกอบการในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ปี 2563 คาดจะยัง
คงเติบโตดีเช่นเดียวกับครึ่งปี แรกที่ผ่านมา แม้ ในช่วงไตรมาส 2 คาดว่าจะเป็ นไตรมาสที่ดีที่สดุ ของปี
อย่างไรก็ดี ASIAN มองภาพรวมธุรกิจอาหารสัตว์เลี ้ยงในปี นี ้จะเติบโตโดดเด่น ด้ วยปริ มาณคำสัง่ ซื ้อจาก
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของลูกค้ า (OEM) จากลูกค้ าทังในสหรั
้
ฐอเมริ กา อังกฤษ รวมถึงคำสัง่ ซื ้อจาก
ลูกค้ ารายใหญ่รายใหม่ในญี่ปนุ่ โดยมีจดุ เด่นในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้ าเป็ นหัวใจสำคัญในการ
เติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทฯ ได้ ขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ในกลุม่ ถุงเพาซ์เครื่ องที่สาม ซึง่ ได้ ทำการติดตัง้
เพิ่มเติมในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อรองรับโอกาสในการเติบโต นอกจากนี ้ ASIAN ขยายธุรกิจมาทำผลิตภัณฑ์
อาหารสัตว์เลี ้ยงภายใต้ แบรนด์ของตนเอง ในชื่อ “มองชู”(Monchou) ในรูปแบบอาหารสุนขั และแมวแบบเปี ยก
(Wet pet food) และแบบเม็ด (Dry pet food) ระดับพรี เมี่ยม ซึง่ ได้ รับการตอบรับจากลูกค้ าเป็ นอย่างดี มีการ
ปรับปรุงแผนการจำหน่ายและกระจายสินค้ าให้ ทวั่ ถึงมากขึ ้น และในเดือนกันยายนนี ้ได้ เปิ ดตัวแบรนด์อาหารสัตว์
เลี ้ยงแบรนด์ใหม่ “ฮาจิโกะ” เป็ นกลุม่ อาหารสุนขั เจาะตลาดราคาย่อมเยาว์ เน้ นกลุม่ อาหารเม็ดและขนม หรื อ
สแน็ค ซึง่ ก็ได้ รับความสนใจมากในงาน Pet Expo ที่เพิ่งจบไป และมีแผนการวางตลาดในประเทศจีนเร็ วๆ นี ้
สำหรับภาพรวมธุรกิจในปี 2563 คาดว่า แนวโน้ มเป็ นไปในทิศทางบวก ประมาณการยอดขายสำหรับปี นี ้
คาดจะอยูท่ ี่ 8,500 ล้ านบาท จากเดิมที่ตงเป้
ั ้ าไว้ ที่ระดับ 9,200 ล้ านบาท เนื่องจาก ยอดขายในกลุม่ ทูน่าและกลุม่
อาหารแช่เยือกแข็งที่คาดจะลดลง แม้ ว่ากลุม่ อาหารสัตว์เลี ้ยงจะยังคงทำยอดได้ ตามเป้า โดยมีการปรับเป้าหมาย
อัตรากำไรขันต้
้ นจาก 10-12% เพิ่มขึ ้นมาอยูท่ ี่ระดับ 13-15% เนื่องจากมีสดั ส่วนผลิตภัณฑ์อตั รากำไรสูงเพิ่มขึ ้น
ชัดเจนในทุกกลุม่ ธุรกิจ ในขณะที่อตั รากำไรขันต้
้ นในช่วงครึ่งปี หลังมีโอกาสบางลงกว่าครึ่งปี แรกจากการแข็งค่า
ของเงินบาทเป็ นสำคัญ
“ปี นี ้เราได้ เห็นพัฒนาการและแนวโน้ มที่ดีขึ ้นในทุกกลุม่ ธุรกิจที่สามารถเดินหน้ าตามแผนกลยุทธ์ มุง่ เน้ น
ขยายตลาด โดยเฉพาะธุรกิจอาหารสัตว์เลี ้ยงยังเติบโตขึ ้นเรื่ อยๆ มีสดั ส่วนของพอร์ ตอยูท่ ี่ประมาณ 42% ของราย
ได้ รวม และไฮไลท์ในธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็ง (Frozen) มีสดั ส่วนอยูท่ ี่ประมาณ 32% พลิกกลับมาทำผลงานได้ ดี
กว่าปี ก่อนๆ มีความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ ้น จากการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ควบคูก่ ารบริ หารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยบริ ษัทได้ นำเครื่ องจักรเข้ ามาทดแทนแรงงานคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และรองรับการ
เติบโตในอนาคต เนื่องจากขณะนี ้กำลังการผลิตเริ่ มเต็ม จากความต้ องการสินค้ าในกลุม่ อาหารทอดแช่เยือกแข็ง
(Pre-Fried) เติบโตขึ ้นมาก โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริ กา เนื่องจากเป็ นกลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถปรุงรับ

ประทานเองที่บ้านได้ สะดวก และสอดคล้ องกับเทรนด์การบริ โภคของว่างหรื อขนมขบเคี ้ยวมื ้อเล็กๆ หลายมื ้อต่อ
วัน แทนที่การบริ โภคมื ้อหลัก 3 มื ้อ สนับสนุนภาพรวม ASIAN ในปี นี ้ สามารถเติบโตทุบสถิติในแง่ของกำไรที่โดด
เด่นขึ ้น หลังไตรมาส 2/63 อัตรากำไรขันต้
้ นทำสถิติสงู สุดอยูท่ ี่ 18.9%” นายเอกกมล กล่าว
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