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วันที่ 20 มีนาคม 2562

XO โชว์สตอรี่ใหม่ ปี 62 เจาะตลาดซอสส่ งออกเพิม่ ดันกาไรพุ่ง
วางงบลงทุนปี นี้ 130 ลบ. เป้ ารายได้ โต 10-15%
XO ลัน่ ผลงานปี 62 ไม่ ธรรมดา ปักธงรายได้ โต 10-15% จากรับรู้ ผลการปรับราคาขายใหม่ เข้ ามา
เต็มปี ในปี นี้ บุกตลาดซอสส่ งออก ที่เป็ นสิ นค้ าดาวเด่ นมาร์ จิ้นสู ง ขยายไปยังลูกค้ ากลุ่มเดิม และลูกค้ ากลุ่ม
ใหม่ รั บอานิสงส์ ล็อกต้ นทุนวัตถุ ดิบหลักที่มีราคาต่า แถมลดความเสี่ ยงเรื่ องค่ าเงิน เตรี ยมปรั บสั ดส่ วน
ยอดขายจากสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐเป็ นเงินบาทเพิ่มในช่ วงไตรมาส 2 ปี นี้ “จิตติพร จันทรัช” เอ็มดี วางงบ
ลงทุน 130 ล้ านบาท สร้ างโรงดองพริ ก และลงทุนในเครื่ องจักรทั่วไป ยา้ ผลงานปี นี้ทานิวไฮต่ อเนื่อง หลัง
อวดงบปี 61 ทารายได้ อยู่ที่ 1,145 ล้ านบาท โต 21% กาไรสุ ทธิ 222 ล้ านบาท โต 276% บอร์ ดใจป้ าจ่ ายปัน
ผลงวดครึ่งปี หลัง 0.75 บาทต่ อหุ้น กาหนดจ่ ายปันผล13 พฤษภาคมนี้
นายจิตติพร จันทรัช กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เอ็กโซติค ฟู้ด จากัด (มหาชน) หรื อ XO ผูส้ ่ งออกราย
ใหญ่ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรส และน้ าจิ้ม รวมทั้ง เครื่ องแกง เครื่ องประกอบอาหารไทย เปิ ดเผยถึง ภาพรวม
ธุ รกิ จปี 2562 มัน่ ใจ เติบโตต่อเนื่ องจากปี ก่อนหน้าทั้งรายได้และกาไร ตั้งเป้ าหมายรายได้เติ บโต 10-15%
หลังมีการปรับขึ้นราคาขาย จะเข้ามารับรู ้ในปี นี้ เต็มปี และการทาสัญญาซื้ อวัตถุดิบล่วงหน้า พร้อมเจาะตลาด
สิ นค้ากลุ่มซอสปรุ งรสและน้ าจิ้ม ขยายช่องทางการขายไปยังตลาดใหม่ สนับสนุนให้ XO ปี นี้ เป็ นอีกปี ที่คาด
ว่าจะสร้ างสถิ ติสูงสุ ดใหม่ท้ งั ในแง่ของรายได้และกาไร พร้อมประเมินแนวโน้มผลประกอบการครึ่ งปี แรก
โดดเด่น
ปั จจุบ ัน XO มี ผ ลิ ตภัณ ฑ์ แบ่ งออกเป็ น 5 กลุ่ ม หลัก ได้แก่ กลุ่ ม ซอสปรุ งรสและน้ าจิ้ม มี สั ดส่ วน
ประมาณ 80% ของยอดขายในปี ที่ ผ่ า นมา รองลงมา คื อ กลุ่ ม เครื่ อ งแกงเครื่ อ งประกอบอาหารไทย ,
กลุ่มเครื่ องดื่ม , กลุ่มสาเร็ จรู ปพร้อมรับประทานอาหาร และกลุ่มอื่นๆ
ขณะที่ สัดส่ วนยอดขายเกื อบทั้งหมดมาจากการส่ งออก หรื อมีมากกว่า 99% ของยอดขายทั้งหมด
ส่ งออกไปประมาณ 60 ประเทศทัว่ โลก มีสัดส่ วนลู กค้าในยุโรปมากกว่า 80% ส่ วนที่เหลือ ได้แก่ อเมริ กา ,
เอเชีย และอื่นๆ โดยยอดขายสิ นค้าส่ วนใหญ่เป็ นสกุลเงินบาท มีสัดส่ วน 56% สกุลเงินยูโร 9% และ สกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐ 35% เพื่อลดความเสี่ ยงด้านค่าเงิ นเพิ่มขึ้น บริ ษทั ฯ ได้เปลี่ ยนสกุลเงินที่ ใช้ในการซื้ อขายกับ
ลูกค้ารายใหญ่แห่ งหนึ่ งจากสกุลเงิ นดอลลาร์ สหรัฐ เป็ นสกุลเงินบาท เริ่ มเห็ นผลในช่ วงไตรมาส 2/2562 นี้
และคาดภายในปี 2562 สัดส่ วนยอดขายสกุลเงินบาทจะเพิ่มขึ้นอยูท่ ี่ 70-75%
“เราพยายามบุกตลาดซอส เนื่ องจากเป็ นสิ นค้าที่ได้รับความนิ ยม และมีอตั รากาไรสู งกว่าสิ นค้ากลุ่ม
อื่น สิ นค้าประเทศไทยอยู่ใน Mega Trend ของโลก และยังไม่มี ซ อสไทยที่ ส ามารถครองตลาดนี้ ได้อย่าง
แท้จริ ง จึงมองว่า นี่คือโอกาสสาคัญ ด้วยความได้เปรี ยบของสิ นค้าที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม บริ ษทั ฯ ได้รับรางวัล
และมาตรฐานในระดับ สากล มีการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ ออกรสชาติ ใหม่ มี ฉลากสวยงามโดนใจคนต่างชาติ

พร้อมที่จะเจาะตลาด และบุกช่องทางการขายผ่านตลาดออนไลน์ ล่าสุ ด เราได้ลูกค้าจากประเทศออสเตรเลีย
เข้ามาเพิ่มเติ ม และอยู่ระหว่างขยายไปยังลู กค้าเก่าและลู กค้าใหม่ประเทศอื่นๆ โดยประเทศที่สนใจ ได้แก่
โปแลนด์ แคนนาดา เป็ นต้น ตั้งเป้ าในช่ วง 3 ปี จากนี้ (ปี 2562 – 2564) รายได้จะเติบ โตต่อเนื่ องอย่างน้อย
10-15%” นายจิตติพร กล่าว
งบลงทุ น ปี นี้ วางไว้ที่ ป ระมาณ 130 ล้านบาท แบ่ ง เป็ น ส าหรั บ สร้ างโรงงานดองพริ ก ที่ นิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ี จังหวัดระยอง บนที่ ดินใหม่ประมาณ 11 ไร่ คาดแล้วเสร็ จในปี 2563 ใช้เงินลงทุน
ประมาณ 70 ล้านบาท (เงิ นลงทุ นไม่รวมที่ ดิน บริ ษทั ได้ซ้ื อที่ดินเตรี ยมไว้แล้ว) เงินลงทุน ส่ วนที่เหลื อ ใช้
ลงทุนไลน์เครื่ อแกงใหม่ ที่โรงงานแหลมฉบัง เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการผลิต ประมาณ 20 -30 ล้านบาท
และซื้ อเครื่ องจักรเพื่อทาแพคเกจจิ้งพิเศษ ที่โรงงานนิ คมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ี จ.ระยอง อีกประมาณ 30
ล้านบาท
ผลการดาเนิ น งานงวดปี 2561 ของบริ ษ ทั ฯ ( สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561) ท าสถิ ติสู งสุ ดใหม่
มี ก าไรสุ ท ธิ อ ยู่ที่ 221.90 ล้า นบาท พุ่ ง ขึ้ น 275.91% จากงวดเดี ย วกัน ของปี ก่ อ นอยู่ที่ 59.03 ล้านบาท
รายได้จากการขายสิ นค้าอยู่ที่ 1,144.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.16% จากงวดเดี ยวกันของปี ก่อนอยูท่ ี่ 945.05
ล้านบาท อัตรากาไรขั้นต้นจากการขายสิ นค้ายูใ่ นระดับสู งที่ 37.91% เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มี
อัตรากาไรขั้นต้นจากการขายสิ นค้า 29.45% เนื่องจากการขายสิ นค้าในกลุ่มซอสปรุ งรสและน้ าจิ้มต่างๆ ซึ่งมี
อัตรากาไรขั้นต้นสู ง ต้นทุนวัตถุดิบลดลงรวมทั้งการปรับขึ้นราคาสิ นค้า
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลในรู ปของเงินสด จากกาไร
สุ ท ธิ และก าไรสะสมในอัตราหุ ้น ละ 0.75 บาท กาหนดจ่ ายเงิ นปั นผลวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 รวมกับ
บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วสาหรับกาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานในรอบ 6 เดือนแรกของปี
2561 ในอัตราหุ ้นละ 0.12 บาท ดังนั้น เงินปั นผลประจาปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของ XO รวมอยู่ที่
อัตราหุน้ ละ 0.87
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