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วันที่ 31 มกราคม 2562

XO ได้ ดสิ ทริบิวเตอร์ ใหม่ บุกตลาดออสเตรเลีย หนุนสินค้ ากลุ่มซอสส่ งออกโตแรง
XO จัดทัพทีมขาย บุกตลาดอาหารไทยสู่ครั วโลก ล่ าสุด เปิ ดตลาดซอสไทยที่ออสเตรเลีย
สาเร็ จ คาดหนุนคาสั่งซือ้ สินค้ ากลุ่มซอสโตได้ อีก จากปั จจุบันอยู่ท่ ี 79.7% ของยอดขายทัง้ หมด
ผู้บริหารมอง เป็ นตลาดที่น่าสนใจ กาลังซือ้ เข้ ามาตัง้ แต่ ต้นปี ยา้ ความเชื่อมั่นปี 2562 นิวไฮ
นายจิ ต ติ พ ร จั น ทรั ช กรรมการผู้ จัด การ บริ ษั ท เอ็ ก โซติ ค ฟู้ ด จ ากั ด (มหาชน) หรื อ XO
ผู้ส่ง ออกรายใหญ่ ในผลิ ต ภัณ ฑ์ ซ อสปรุ งรส และน า้ จิ ม้ รวมทั ง้ เครื่ อ งแกง เครื่ อ งประกอบอาหารไทย
เปิ ดเผยว่า บริ ษัทฯ ได้ ดิสทริ บิวเตอร์ เป็ นพันธมิตรรายใหญ่ประเทศออสเตรเลีย เป็ นผู้กระจายสินค้ ากลุ่ม
ซอสปรุ งรสของบริ ษัทฯ เนื่องจากอาหารไทยได้ รับความนิยม ในช่วงที่ผ่านมาชาวออสเตรเลียมีแนวโน้ ม
บริ โภคซอสและเครื่ องปรุงรสเพิ่มมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเชื่อว่า กลุ่มสินค้ านี ้มีศกั ยภาพในการขยายตลาด
ดังกล่าว และนับเป็ นการเจาะตลาดออสเตรเลียได้ เป็ นครัง้ แรก
โดยปั จจุบนั XO มีสินค้ ากลุม่ ซอสปรุงรสเป็ นสินค้ าหลัก มีสดั ส่วนกว่า 79.7% ของยอดขายทังหมด
้
และเป็ นสินค้ าที่มีอตั รากาไรสูง ที่สุดในกลุ่ม สาหรับแผนการขยายตลาดในปี นี ้ XO จึงมุ่งเน้ นขยายสินค้ า
กลุ่มซอสเพิ่มขึ ้น ทังการเปิ
้
ดตัวสินค้ าใหม่ที่จะมาเขย่าตลาดซอสไทยสู่ครัวโลกให้ คกึ คัก การออกงานแสดง
สินค้ าที่คาดว่าจะมี ประมาณ 15 งานในปี นี ้ และการขยายช่องทางการจาหน่ายในกลุ่มลูกค้ าเดิม ที่เป็ น
ตัวแทนจาหน่ายสินค้ าของบริ ษัทฯ อยู่แล้ ว และเปิ ดตลาดใหม่ โดยตลาดที่บริ ษัทฯ ให้ ความสนใจ ได้ แก่
ตลาดอีสเทิร์นยุโรป และแคนาดา เป็ นต้ น
ปั จจุบนั XO มีสดั ส่วนยอดขายส่วนใหญ่จากการส่งออกกว่า 99% ไปยัง 60 ประเทศทัว่ โลก โดย
สัดส่วนลูกค้ า ได้ แก่ ยุโรป 84% อเมริกา 2% เอเชีย 6% และอื่นๆ 8%
“ประเทศออสเตรเลีย เป็ นอีกตลาดที่เราให้ ความสนใจมาโดยตลอด เนื่องจาก ประชากรที่มีราว 50
ล้ านคน มีสดั ส่วนการนาเข้ าสินค้ ากลุ่มซอสและเครื่ องปรุงรสจากประเทศไทยเพิ่มขึ ้นทุกปี เราเริ่ มเห็นคาสัง่
ซื ้อเข้ ามาที่บริ ษัทฯ ตังแต่
้ ช่วงกลางปี ที่แล้ ว และในช่วงต้ นปี 2562 บริ ษัทฯ ได้ รับการคอนเฟิ ร์ มออเดอร์ ใหม่
เข้ ามาในสัดส่วนที่มากกว่าครึ่งปี แรกของปี 2561 นับเป็ นการเปิ ดตลาดที่นี่ได้ อย่างสวยงาม อีกทัง้ มองว่า
การจับมือกับดิสทริ บิวเตอร์ ยกั ษ์ ใหญ่รายนี ้ และการไม่หยุดนิ่งที่จะหาพันธมิตรใหม่รายอื่นๆ จะสนับสนุน
แผนบุกตลาดซอสไทยได้ เพิ่มขึ ้นอีกมากในอนาคต” นายจิตติพร กล่าว
นายจิตติพร ยา้ ความมั่นใจอีกว่า ภาพรวมธุรกิจปี 2562 คาดจะสามารถทานิวไฮทัง้ รายได้ และ
กาไร ตังเป้
้ าหมายรายได้ รวมจะเติบโตไม่ต่ากว่า 10 - 15% เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า
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