
 

ข่าวประชาสัมพนัธ์       วนัที ่20 มีนาคม 2562 

XO โชว์สตอร่ีใหม่ปี 62 เจาะตลาดซอสส่งออกเพิม่ ดันก าไรพุ่ง 
 วางงบลงทุนปีนี ้130 ลบ. เป้ารายได้โต 10-15%  

XO ลัน่ ผลงานปี 62 ไม่ธรรมดา ปักธงรายได้โต 10-15% จากรับรู้ผลการปรับราคาขายใหม่เข้ามา
เต็มปีในปีนี้ บุกตลาดซอสส่งออก ที่เป็นสินค้าดาวเด่นมาร์จิ้นสูง ขยายไปยังลูกค้ากลุ่มเดิม และลูกค้ากลุ่ม
ใหม่ รับอานิสงส์ล็อกต้นทุนวัตถุดิบหลักที่มีราคาต ่า แถมลดความเส่ียงเร่ืองค่าเงิน เตรียมปรับสัดส่วน
ยอดขายจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินบาทเพิ่มในช่วงไตรมาส 2 ปีนี้ “จิตติพร จันทรัช” เอ็มดี วางงบ
ลงทุน 130 ล้านบาท สร้างโรงดองพริก และลงทุนในเคร่ืองจักรทั่วไป ย า้ ผลงานปีนี้ท านิวไฮต่อเน่ือง หลัง
อวดงบปี 61 ท ารายได้อยู่ที ่1,145 ล้านบาท โต 21% ก าไรสุทธิ 222 ล้านบาท โต 276% บอร์ดใจป ้ าจ่ายปัน
ผลงวดคร่ึงปีหลงั 0.75 บาทต่อหุ้น ก าหนดจ่ายปันผล13 พฤษภาคมนี ้

นายจิตติพร จันทรัช กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอก็โซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) หรือ XO ผูส่้งออกราย
ใหญ่ในผลิตภณัฑ์ซอสปรุงรส และน ้ าจ้ิม รวมทั้ง เคร่ืองแกง เคร่ืองประกอบอาหารไทย เปิดเผยถึง ภาพรวม
ธุรกิจปี 2562 มัน่ใจ เติบโตต่อเน่ืองจากปีก่อนหน้าทั้งรายไดแ้ละก าไร ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 10-15% 
หลงัมีการปรับข้ึนราคาขาย จะเขา้มารับรู้ในปีน้ีเต็มปี และการท าสัญญาซ้ือวตัถุดิบล่วงหนา้ พร้อมเจาะตลาด
สินคา้กลุ่มซอสปรุงรสและน ้าจ้ิม ขยายช่องทางการขายไปยงัตลาดใหม่ สนบัสนุนให ้XO ปีน้ี เป็นอีกปีท่ีคาด
วา่จะสร้างสถิติสูงสุดใหม่ทั้งในแง่ของรายไดแ้ละก าไร พร้อมประเมินแนวโน้มผลประกอบการคร่ึงปีแรก
โดดเด่น 

ปัจจุบัน XO มีผลิตภณัฑ์แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลกั ได้แก่ กลุ่มซอสปรุงรสและน ้ าจ้ิม มีสัดส่วน
ประมาณ 80% ของยอดขายในปีท่ีผ่านมา รองลงมา คือ กลุ่มเคร่ืองแกงเคร่ืองประกอบอาหารไทย ,  
กลุ่มเคร่ืองด่ืม ,  กลุ่มส าเร็จรูปพร้อมรับประทานอาหาร และกลุ่มอ่ืนๆ 

ขณะท่ี สัดส่วนยอดขายเกือบทั้งหมดมาจากการส่งออก หรือมีมากกว่า 99% ของยอดขายทั้งหมด 
ส่งออกไปประมาณ 60 ประเทศทัว่โลก มีสัดส่วนลูกคา้ในยุโรปมากกวา่ 80% ส่วนท่ีเหลือ ไดแ้ก่ อเมริกา , 
เอเชีย และอ่ืนๆ โดยยอดขายสินคา้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท มีสัดส่วน 56%  สกุลเงินยูโร 9% และ สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ 35% เพื่อลดความเส่ียงดา้นค่าเงินเพิ่มข้ึน บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนสกุลเงินท่ีใช้ในการซ้ือขายกบั
ลูกคา้รายใหญ่แห่งหน่ึงจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินบาท เร่ิมเห็นผลในช่วงไตรมาส 2/2562 น้ี 
และคาดภายในปี 2562 สัดส่วนยอดขายสกุลเงินบาทจะเพิ่มข้ึนอยูท่ี่ 70-75%  

“เราพยายามบุกตลาดซอส เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยม และมีอตัราก าไรสูงกวา่สินคา้กลุ่ม
อ่ืน สินค้าประเทศไทยอยู่ใน Mega Trend ของโลก และยงัไม่มีซอสไทยท่ีสามารถครองตลาดน้ีได้อย่าง
แทจ้ริง จึงมองวา่ น่ีคือโอกาสส าคญั ดว้ยความไดเ้ปรียบของสินคา้ท่ีครอบคลุมทุกกลุ่ม บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั
และมาตรฐานในระดบัสากล มีการพฒันาผลิตภณัฑ์  ออกรสชาติใหม่ มีฉลากสวยงามโดนใจคนต่างชาติ 



 

พร้อมท่ีจะเจาะตลาด และบุกช่องทางการขายผา่นตลาดออนไลน์ ล่าสุด เราไดลู้กคา้จากประเทศออสเตรเลีย 
เขา้มาเพิ่มเติม และอยู่ระหว่างขยายไปยงัลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่ประเทศอ่ืนๆ โดยประเทศท่ีสนใจ ไดแ้ก่ 
โปแลนด์ แคนนาดา เป็นตน้ ตั้งเป้าในช่วง 3 ปีจากน้ี (ปี 2562 – 2564) รายได้จะเติบโตต่อเน่ืองอย่างน้อย  
10-15%” นายจิตติพร กล่าว 

  งบลงทุนปีน้ี วางไวท่ี้ประมาณ 130 ล้านบาท  แบ่งเป็น ส าหรับสร้างโรงงานดองพริก  ท่ีนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จงัหวดัระยอง บนท่ีดินใหม่ประมาณ 11 ไร่ คาดแลว้เสร็จในปี 2563  ใช้เงินลงทุน
ประมาณ 70 ล้านบาท (เงินลงทุนไม่รวมท่ีดิน บริษทัไดซ้ื้อท่ีดินเตรียมไวแ้ล้ว) เงินลงทุนส่วนท่ีเหลือ ใช้
ลงทุนไลน์เคร่ือแกงใหม่ ท่ีโรงงานแหลมฉบงั เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ประมาณ 20 -30 ลา้นบาท 
และซ้ือเคร่ืองจกัรเพื่อท าแพคเกจจ้ิงพิเศษ ท่ีโรงงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จ.ระยอง อีกประมาณ 30 
ลา้นบาท  

ผลการด าเนินงานงวดปี2561 ของบริษทัฯ ( ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561)  ท าสถิติสูงสุดใหม่  
มีก าไรสุทธิอยู่ท่ี   221.90 ล้านบาท พุ่งข้ึน 275.91%  จากงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ท่ี  59.03 ล้านบาท  
รายได้จากการขายสินคา้อยู่ท่ี 1,144.99 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 21.16% จากงวดเดียวกนัของปีก่อนอยูท่ี่  945.05 
ลา้นบาท อตัราก าไรขั้นตน้จากการขายสินคา้ยูใ่นระดบัสูงท่ี 37.91%  เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมี
อตัราก าไรขั้นตน้จากการขายสินคา้  29.45% เน่ืองจากการขายสินคา้ในกลุ่มซอสปรุงรสและน ้าจ้ิมต่างๆ ซ่ึงมี
อตัราก าไรขั้นตน้สูง ตน้ทุนวตัถุดิบลดลงรวมทั้งการปรับข้ึนราคาสินคา้  

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด จากก าไร
สุทธิและก าไรสะสมในอตัราหุ้นละ 0.75 บาท ก าหนดจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562  รวมกับ
บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ส าหรับก าไรสุทธิจากการด าเนินงานในรอบ 6 เดือนแรกของปี 
2561 ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท ดงันั้น  เงินปันผลประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของ XO รวมอยู่ท่ี
อตัราหุน้ละ 0.87   
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