ข่ าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 มีนาคม 2564

ASIAN กำไรปี 63 นิวไฮ 818 ลบ. โตกว่ า 515% ปั นผลเป็ นหุ้นและเงินสดรวม 1.05 บ./หุ้น
เชื่อปี 64 ธุรกิจอาหารสัตว์ เลีย้ งยังโต ปั กธงรายได้ โต 8-10%
“เอเชี่ยนซี คอร์ ปอเรชั่น” เผยงบปี 63 กำไรพีคแรงอยู่ท่ ี 818 ลบ. พุ่งทะยาน 515% สูงสุดนับ
ตัง้ แต่ ก่อตัง้ บริษัท ส่ วนอัตรากำไรขัน้ ต้ นอยู่ท่ ี 16% ยอดขายรวมอยู่ท่ ี 8,645 ลบ.ผลจากการที่ตลาด
อาหารสัตว์ เลีย้ งเติบโตแข็งแกร่ ง และมีมาร์ เก็ตแชร์ กลุ่มอาหารสัตว์ น้ำเพิ่ม ขณะที่ผลประกอบการงวด
Q4/63 กำไรอยู่ท่ ี 211 ลบ. เติบโตกว่ า 1,141% ผลจากความสำเร็จของกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์ เลีย้ งจาก
การส่ งออกมีความโดดเด่ นมาก และกลุ่มธุรกิจอาหารแช่ เยือกแข็งฟื ้ นตัว ด้ านบอร์ ดประกาศจ่ าย
เงินปั นผลเป็ นหุ้นปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็ นสัดส่ วน 2 หุ้นสามัญต่ อ 1 หุ้นปั นผล และ
เงินสดหุ้นละ 0.55 บาท กำหนดจ่ ายปั นผล 17 พ.ค.2564 นี ้ ประเมินแนวโน้ มธุรกิจปี 64 ยังดีโตต่ อเนื่อง
ตัง้ ธงรายได้ โต 8-10% ชูธุรกิจอาหารสัตว์ เลีย้ งโดดเด่ น โดยเฉพาะตลาดสหรั ฐอเมริกา
นายเอกกมล ประสพผลสุจริต ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารสายการเงินบริษัท เอเชี่ยนซี
คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรื อ ASIAN ผู้ประกอบธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง จำหน่ายและส่งออก ทั ้งที่
เป็ นผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัท และผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของลูกค้ า และผู้
ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี ้ยง เปิ ดเผยว่า ผลประกอบการของบริ ษัทในงวดปี 2563 มีกำไรสุทธิ 818 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้น 685 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 515% เมื่อเทียบกับปี ก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 133 ล้ านบาท โดยมีรายได้
จากการขายรวมอยู่ท่ ี 8,645 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 6% เทียบกับปี ก่อนหน้ ารายได้ รวมอยูท่ ี่ 8,194 ล้ านบาท
เนื่องจากยอดขายของกลุม่ ธุรกิจอาหารสัตว์เลี ้ยงเติบโตแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง และได้ สว่ นแบ่งการตลาดเพิ่มขึ ้น
ในกลุม่ อาหารสัตว์น้ำ สำหรับกำไรขั ้นต้ นอยูท่ ี่ 1,393 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 741 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนอยูท่ ี่ 652 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากำไรขั ้นต้ นที่ 16% ซึง่ ทำสถิตสิ งู สุดนับตั ้งแต่เริ มดำเนินกิจการ เทียบ
กับปี ก่อนที่มีอตั รากำไรขั ้นต้ นอยูท่ ี่ 8% เนื่องจากยอดขายกลุม่ อาหารสัตว์เลี ้ยงสูง และมีอตั รากำไรที่แข็งแกร่งขึ ้น
มากในกลุม่ ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง แม้ วา่ ค่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ ้น
สำหรับไตรมาส 4/2563 มีกำไรสุทธิ 211 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,141.18% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2562 ที่มี
กำไรสุทธิ 17 ล้ านบาท และมีรายได้ จากการขายรวม 2,283 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนราว 14%
โดยยอดขายกลุม่ อาหารสัตว์เลี ้ยงในไตรมาส 4/2563 อยูท่ ี่ 903 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นถึง 60% โดดเด่นสุดในกลุม่
ขณะที่สดั ส่วนรายได้ จากการขายรวมในปี 2563 แบ่งเป็ นกลุม่ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี ้ยงราว 39% อยูท่ ี่
3,454 ล้ านบาท เติบโตขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า 38% รองลงมาคือกลุม่ ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็งอยูท่ ี่ 3,023 ล้ าน
บาท ลดลงราว 22% กลุม่ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำอยูท่ ี่ 1,361 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 24% กลุม่ ผลิตภัณฑ์ทนู ่าอยูท่ ี่
1,100 ล้ านบาท ลดลงเล็กน้ อยราว 1%
“ผลประกอบการปี 63 ออกมาเป็ นที่น่าประทับใจ จากการเติบโตก้ าวสำคัญของธุรกิจอาหารสัตว์เลี ้ยง
และอัตรากำไรที่ปรับสูงขึ ้นในทุกกลุม่ ธุรกิจ สวนทางกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเป็ นอย่างมาก จากความต้ องการ
อาหารสัตว์เลี ้ยงแบบเปี ยกยังคงเติบโตขึ ้นต่อเนื่องในปี นี ้ จากการล็อกดาวน์ในหลายประเทศทัว่ โลก เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการเติบโตของยอดขายมาจากทั ้งกลุม่ ลูกค้ าปั จจุบนั และ
ลูกค้ ารายใหม่ในญี่ปนุ่ และยุโรปที่เริ่ มทำธุรกิจกันระหว่างปี ผลิตภัณฑ์กลุม่ ที่มีการเติบโตสูงที่สดุ ได้ แก่ กลุม่
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี ้ยงบรรจุถงุ เพาช์ เนื่องจากใช้ สะดวกและอยูใ่ นกระแสความนิยม ทำให้ บริ ษัทต้ องเพิ่ม
กำลังการผลิตในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี ที่ผ่านมา และพร้ อมจะขยายกำลังการผลิตอีกในปี 64 เพื่อให้ เติบโตตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ” นายเอกกมล กล่าว

ทั ้งนี ้ เพื่อเป็ นการตอบแทนผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติให้ นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินและหุ้นปั นผลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท โดยจ่ายเป็ นหุ้นปั นผลใน
อัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็ นสัดส่วน 2 หุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นปั นผล และเป็ นเงินสดปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท
รวมเป็ นหุ้นทั ้งสิ ้น 271,363,774 หุ้น และเป็ นเงินทั ้งสิ ้น 298,500,151.95 บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้น บริ ษัทจะจ่าย
เงินสดแทนการจ่ายหุ้นปั นผล ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้
นิติบคุ คล (Non-BOI) ทั ้งหมด และกำหนดให้ จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 หากได้ รับการอนุมตั ิจาก
ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2564 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล
(Record Date) วันที่ 30 เมษายน 2564
นอกจากนี ้ ยังมีมติให้ นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทจากเดิม 542,727,549 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจำนวน 814,091,323 บาท โดยออกหุ้นสามัญ
ใหม่จำนวน 271,363,774 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้น
สำหรับแผนธุรกิจปี 2564 เบื ้องต้ นบริ ษัทฯ ตัง้ เป้ าหมายรายได้ จากการขายและบริหารหลักจะ
เติบโตได้ ราว 8-10% จากปี ก่ อน จากการเติบโตของธุรกิจอาหารสัตว์เลี ้ยงและอาหารสัตว์น้ำเป็ นสำคัญ และ
คาดว่าอัตรากำไรขั ้นต้ นจะอยูร่ ะหว่าง 14-15% โดยบริ ษัทประเมินว่ายังคงเป็ นปี แห่งความไม่แน่นอน หาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ยงั คงไม่คลีค่ ลาย บริ ษัทฯคาดว่าค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าเกือบตลอดทั ้งปี
เมื่อเทียบกับปี 2563 อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ โดยเฉพาะการทำฟาร์ มกุ้งในประเทศ ยังคาดว่าจะเติบโตได้ ราว 15%
ส่งผลต่อการเติบโตของตลาดอาหารสัตว์น้ำภายในประเทศ ตลอดจนปริ มาณและราคาวัตถุดบิ กุ้ง ตลาดอาหาร
สัตว์เลี ้ยงทัว่ โลกคาดว่าจะเติบโตต่อ โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริ กา
โดยแผนการลงทุนในปี 2564 บริ ษัทคาดว่าจะใช้ งบประมาณ 400 ล้ านบาท แบ่งเป็ นงบลงทุนในการเพิ่ม
กำลังการผลิตในกลุม่ อาหารสัตว์เลี ้ยงและผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า 300 ล้ านบาท งบลงทุนเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต 70 ล้ านบาท และงบลงทุนในการขยายระบบ ERP รองรับทุกธุรกิจ 30 ล้ านบาท เพื่อรองรับการเติบโตที่
แข็งแกร่งในอนาคต

***************************************************

ข้ อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาติดต่ อ : IRPLUS
คุณพรทิวา พูนคำ (ข้ าว) Tel. 02-022-6200 ต่อ 615, 064-640-4501 e-mail: porntiwa@irplus.in.th
คุณสารภี สายะเวส (จูน) Tel. 02-022-6200 ต่อ 610, 081-854-8170 e-mail: sarapee@irplus.in.th

