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Key Takeaways 
บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชัน่ (ASIAN) 
9 เมษายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 

      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.R. 

IAA Consensus: N.A. 
Closing price: Bt22.00 
Upside/downside: N.A. 

  
  

Sector Agro & Food Industry 

Paid-up shares (shares mn) 542.73 

Market capitalization (Bt mn) 11,940.01 

Free float (%) 30.30 

YTD daily avg. turnover (%) 244.40 

12-mth trading range (Bt) 23.30 / 3.20 

  

 

Major shareholders (%)  

Mr. Somsak Amornrattanachaikul 51.52 

Mr. Somchai Amornrattanachaikul 11.15 

NORTRUST NOMINEES LIMITED                 4.37 

 

ลักษณะธุรกจิและรายได้ 
บริษัท เอเซี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด และบริษัทย่อย ด ำเนินธุรกิจผลิตอำหำรสัตว์เลี้ยงท้ัง
แบบเปียก และแบบเม็ด รวมไปถงึอำหำรสัตวเ์ลี้ยงแบบน้ ำ  นอกจำกน้ียังเป็นผูผ้ลิตและจัด
จ ำหน่ำยสตัว์น้ ำ อำทิ กุ้งแช่แข็ง ปลำหมึกแช่เยือกแข่ง และปลำยทรำยแล่  รวมไปถึง
ผลิตภณัฑ์ปลำทูน่ำ โดยรำยได้ในปี 63 ที่ผ่ำนมำอยู่ท่ี 8,925 เพิ่มขึน้ 4%YoY โดยมำจำก (1) 
รำยได้จำกธุรกิจอำหำรสัตว์เลี้ยง จ ำนวน 3,454 ล้ำนบำท คิดเป็น 39% ของรำยได้ทั้งหมด 
(2) รำยไดจ้ำกธุรกิจปลำทูน่ำ จ ำนวน 1,088 ล้ำนบำท คิดเป็น 12% ของรำยได้ทั้งหมด (3) 
รำยได้จำกธุรกิจอำหำรสัตว์น้ ำ จ ำนวน 1,361 ล้ำนบำท คดิเป็น 15% ของรำยได้ทั้งหมด 
และ (4) รำยได้จำกธุรกิจอำหำรแช่แข็ง จ ำนวน 3,023 ล้ำนบำท คดิเป็น 34% ของรำยได้
ทั้งหมด 

แนวโน้มปี 64 ต้ังเป้ารายได้เติบโต 9%YoY หนุนจากธุรกิจอาหารสัตว์น้้า                                   
ปี64 บริษัทคำดว่ำรำยได้รวมจะยงัโตต่อเนื่องจำกปี 63 อีก 9%YoY เป็น 9,500 ล้ำนบำท 
หนุนจำกธุรกิจอำหำรสตัว์น้ ำ ซึ่งคำดว่ำจะเติบโตอย่ำงโดดเด่น 26%YoY เป็น 1,700 ล้ำน
บำท ขณะที่ส่วนธุรกิจที่เหลือคำดว่ำจะยังเติบโตต่อเนื่องในระดับ 4%-7%YoY แต่แนวโน้ม
อัตรำก ำไรขั้นต้นอำจชะลอตัวลงเล็กน้อยเหลือ 15% เทียบกับปี 63 ที่ท ำได้ 16.1% 
เนื่องจำกบริษัทประเมินว่ำเงินบำทในปี 64 มีแนวโน้มแข็งค่ำขึ้น (บริษัทประเมินอัตรำ
แลกเปลีย่นไว้ท่ี 30.50 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐฯ) ซึ่งจะกระทบต่อก ำไรของผลิตภัณฑ์ท่ีมีกำร
ส่งออก ทั้งนี้บริษัทยังมี Upsides จำกกำรแผนขยำยก ำลังกำรผลิตของอำหำรสตัว์และ
ผลิตภณัฑ์เพิ่มมูลค่ำ (Value Added Product) อำทิ ผลิตภัณฑป์ะแป้งหรือผลิตภัณฑ์ชุบ
แป้งทอดแช่เยือกแข็ง ซึ่งคำดว่ำจะสำมำรถรับรู้รำยไดเ้พิ่มขึ้นในช่วง 2H64 รวมทั้งธุรกิจจำก 
Plant Based ที่อยู่ในระหว่ำงศึกษำ คำดชัดเจนในช่วง 2H64 

บริษัทประกาศจ่ายปันผล 
บริษัทประกำศจำ่ยปันผลเป็นหุ้นสำมัญในอัตรำส่วน 2 หุ้นเดมิ ต่อ 1 หุ้นใหม่ และปันผลเป็น
เงินจ ำนวน 0.55 บำทต่อหุ้น โดย XD วันท่ี 29 เม.ย.64 และจ่ำยวันท่ี 17 พ.ค. 64 

ก้าไรปี 63 อยู่ที่ 818 ล้านบาท เติบโต 517%YoY 
บริษัทมีก ำไรสุทธิ 4Q63 อยู่ท่ี 211 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1,149%YoY และ 4%QoQ โดยหลัก
เกิดจำกรำยได้รวมที่ปรับตัวสูงขึ้น 15%YoY เป็น 2,283 ล้ำนบำท และอัตรำก ำไรขั้นต้น
ปรับตัวสูงข้ึนเป็น 14% เทียบกับ 8% ใน 4Q62 หลังจำกธุรกิจอำหำรสตัว์มีอัตรำก ำไรที่
ปรับตัวสูงข้ึน ทั้งนี้ส่งผลให้ก ำไรป ี63 อยู่ท่ี 818 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 517%YoY หลังรำยได้
และอัตรำก ำไรขั้นต้นปรับตัวข้ึน หนุนจำกธุรกิจอำหำรสตัว์ที่มีสดัสว่นเพ่ิมขึ้น 34% เป็น 
4,815 ล้ำนบำท  
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Rating CGR 2020 Thai CAC 

ASIAN  N/A 

 

ปี 64 คาดรายได้ยังมีการเติบโตต่อเนือ่ง 
► ปี 64 บริษัทต้ังเป้ารายได้โตต่อเนื่อง 9%YoY เป็น 9,500 ล้านบาท หนุนจากกลุ่ม

ธุรกิจอาหารสัตว์น้้า ที่คาดว่าจะโต 26%YoY  
► ขณะที่รายได้จากธุรกิจส่วนอื่นคาดเติบโตในระดับ 4-7%  
► บริษัทอยู่ในระหว่างศึกษาธุรกิจอาหารจาก Plant Based ซ่ึงหากส้าเร็จคาดจะ

ช่วยหนุนการเติบโตของรายได้ในอนาคต  
► ปี 63 ก้าไรสุทธิอยู่ที่ 818 ล้านบาท เติบโต 517%YoY หนุนจากรายได้และอัตรา

ก้าไรขั้นต้นจากธุรกิจอาหารสัตว์เพ่ิมขึ้น 
► บริษัทประกาศจ่ายหุ้นปันผล 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ และปันผลเป็นเงินสด 0.55 

บาทต่อหุ้น (XD วันที่ 29 เม.ย. 64) 

 

 



          

  

รำยงำนนี้จัดท ำโดยฝ่ำยวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ำกัด เพื่อใช้ภำยในบริษัทเท่ำนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณชน ข้อมูลท่ีอ้ำงอิงในรำยงำนนี้ได้มำจำกส่วนวิจัยพื้นฐำนท่ีผู้จัดท ำได้พิจำรณำแล้วว่ำเชื่อถือได้ ซึ่งทัศนะ
ต่ำงๆ ในรำยงำนนี้อิงอยู่บนพื้นฐำนและกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ผู้จัดท ำไม่อำจยืนยันถึงข้อเท็จจริงหรือรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำวได้และทัศนะต่ำงๆ อำจเปลี่ยนแปลงไป โดยท่ีไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ รวมไปถึง
อำจไม่มีควำมสอดคล้องกับข้อมูลของส่วนกลยุทธ์กำรลงทุน นักลงทุนโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริงและใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำ ควำมคิดเห็นและค ำแนะน ำท่ีปรำกฏในรำยงำนนี้เป็นควำมเห็นส่วนตัวของนักวิเครำะห์ ซึ่งบริษัทไม่จ ำเป็นต้องเห็น
ด้วย บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ท่ีอำจเกิดข้ึนท้ังโดยทำงตรงและทำงอ้อมจำกกำรใช้รำยงำนนี้ กำรลงทุนในหลักทรัพย์มีควำมเสี่ยง นักลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภทและควรศึกษำ
ข้อมูลของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องก่อนกำรตัดสินใจซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ 

รำยงำนกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำร (CGR) 
กำรเปิดเผยผลกำรส ำรวจของสมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ในเรือ่งกำรก ำกับดแูลกจิกำร 
(Corporate Governance) นี้เป็นกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดลักทรัพย์ โดยกำรส ำรวจของ IOD เป็นกำรส ำรวจ และประเมนิจำกข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลำดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ทีม่ีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณะ และเป็นข้อมูลทีผู้ลงทนุ
ทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้ ดังนั้น ผลส ำรวจดังกล่ำวจึงเป็นกำรน ำเสนอในมุมมองของบุคคลภำยนอก โดยไม่ได้เป็นกำร
ประเมนิกำรปฏิบัติ และมิได้มกีำรใชข้้อมูลภำยในในกำรประเมิน อนึง่ ผลกำรส ำรวจดงักล่ำว เป็นผลกำรส ำรวจ ณ 
วันที่ปรำกฏในรำยงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทยเท่ำนัน้ ดังนั้น ผลกำรส ำรวจจึงอำจเปลี่ยนแปลง
ได้ภำยหลังวันดังกล่ำว ทั้งนี ้ บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ำกัด มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงควำมถูกตอ้งของผล
ส ำรวจดังกล่ำวแตอ่ย่ำงใด 
 

 

 

   
 

 

 

 

 

    

 

 

รำยงำนกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำร (CGR)  
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ดีเลิศ 
ดีมำก 

ดี 
ดีพอใช ้
ผ่ำน 

N/A 

 

ข้อมูล Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียน  

 
กำรเปิดเผยกำรประเมินดัชนีชี้วัดควำมคืบหน้ำกำรป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Progress Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยที่จัดท ำโดยสถำบันที่เกี่ยวข้องซึ่งมีกำรเปิดเผยโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์นี้ เป็นกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย และตำมแผนพัฒนำควำมยั่งยืนส ำหรับบริษัท
จดทะเบียนโดยผลกำรประเมินดังกล่ำว สถำบันที่เกี่ยวข้องอำศัยข้อมูลที่ได้รับจำกบริษัทจดทะเบียนตำมที่บริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพื่อกำรประเมิน Anti-Corruption ซึ่งอ้ำงอิงข้อมูลมำ
จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี แบบ (56-1) รำยงำนประจ ำปี แบบ(56-2) หรือในเอกสำรหรือรำยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนนั้น แล้วแต่กรณี ดังนั้น ผลกำรประเมินดังกล่ำวจึงเป็นกำร
น ำเสนอในมุมมองของสถำบันที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก โดยมิได้เป็นกำรประเมินกำรปฏิบัติของบริษัทจดทะบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ข้อมูลภำยในเพื่อกำรประเมิน 

เนื่องจำกผลกำรประเมินดังกล่ำวเป็นเพียงผลกำรประเมิน ณ วันที่ปรำกฏในผลกำรประเมินเท่ำนั้น  ดังนั้น ผลกำรประเมินจึงอำจเปลี่ยนแปลงได้ภำยหลังวันดังกล่ ำว หรือรับรองควำมถูกต้อง
ครบถ้วนของผลประเมินดังกล่ำวแต่อย่ำงใด 
 

ค้าแนะน้าการลงทุน 
 
หุ้นรำยตัว 
BUY   “ซ้ือ” เนื่องจำกรำคำปัจจุบัน ต่ ำกว่ำ มูลค่ำตำมปัจจัยพ้ืนฐำน โดยคำดหวังผลตอบแทน 10%  
TRADING                 “เก็งก ำไร” เนื่องจำกรำคำปัจจุบัน ต่ ำกว่ำ มูลค่ำตำมปัจจัยพ้ืนฐำน โดยคำดหวังผลตอบแทน 0% - 10%  
TRADING BUY  “ซ้ือเก็งก ำไรระยะสั้น” เนื่องจำกมีประเด็นที่มีผลบวกในระยะสั้น หรือมีแนวโน้มที่จะปรับประมำณกำร แม้ว่ำรำคำปัจจุบันจะสูงกว่ำมูลค่ำตำมปัจจัยพ้ืนฐำน  
SELL   “ขำย” เนื่องจำกรำคำปัจจุบัน สูงกว่ำ มูลค่ำตำมปัจจัยพ้ืนฐำน  
 
อุตสำหกรรม 
OVERWEIGHT  “ลงทุนมำกกว่ำตลำด” เนื่องจำกคำดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่ำ ตลำด  
NEUTRAL   “ลงทุนเท่ำกับตลำด” เนื่องจำกคำดหวังผลตอบแทนที่ เท่ำกับ ตลำด  
UNDERWEIGHT  “ลงทุนน้อยกว่ำตลำด” เนื่องจำกคำดหวังผลตอบแทนที่ ต่ ำกว่ำ ตลำด 


