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วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
XO อวดงบ Q1/62 กาไรพุ่งกว่ า 47% มั่นใจ รายได้ ท้ งั ปี โตตามเป้ า 10 - 15%

XO ประกาศผลงาน Q1/62 ไม่ ทาให้ ผดิ หวัง กาไรสุ ทธิโตกว่ า 47% อยู่ที่ 67.67 ลบ. รายได้ โตเกือบ 13%
อยู่ที่ 302.22 ลบ. ด้ านแม่ ทัพใหญ่ “จิตติพร จันทรัช” เผย ผลงานที่ออกมาสะท้ อนแผนการปรับราคาขาย ลูกค้ าให้
การตอบรับ และการขยายตลาดใหม่ ส่ วนต้ นทุนการบริหารจัดการวัตถุดบิ ยังต่าตามที่ประเมินไว้ มั่นใจ แนวโน้ ม
Q2/62 ฟอร์ มสวย หนุนผลงานทั้งปี รายได้ โตไม่ ตา่ กว่ า 10 – 15% ตามเป้ า
นายจิตติพร จันทรัช กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เอ็กโซติค ฟู้ด จากัด (มหาชน) หรื อ XO ผูส้ ่ งออกรายใหญ่
ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรส และน้ าจิ้ม รวมทั้ง เครื่ องแกง เครื่ องประกอบอาหารไทย เปิ ดเผยถึง ผลการดาเนิ นงาน
ประจางวดไตรมาส 1/2562 เติ บโตต่อเนื่ องจากปี ก่อนหน้าทั้งรายได้และกาไร โดยบริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขาย
สิ นค้า 302.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.06 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 12.70% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่ 268.16
ล้านบาท เป็ นผลจากการเพิ่มขึ้นของปริ มาณการขายสิ นค้าในกลุ่มซอสปรุ งรสและน้ าจิ้มต่างๆ
โดยสัดส่ วนรายได้ของบริ ษทั ฯ มาจากสิ นค้ากลุ่มซอสปรุ งรสและน้ าจิ้ม มีสัดส่ วนประมาณ 84.3% ของ
ยอดขายทั้งหมด รองลงมา คื อ กลุ่มเครื่ องแกงเครื่ องประกอบอาหารไทย กลุ่มสิ นค้าอื่ นๆ กลุ่มอาหารสาเร็ จรู ป
พร้อมรับประทานอาหาร และกลุ่มเครื่ องดื่ม
สาหรับอัตรากาไรขั้นต้นอยูท่ ี่ 40.17% เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนอยูท่ ี่ 35.71% มีสาเหตุหลักมาจาก
การเพิ่ มขึ้ นของสัดส่ วนการขายสิ นค้าในกลุ่มซอสปรุ งรสและน้ าจิ้ มต่ างๆ การลดลงของราคาน้ าตาลทรายและ
กระเทียม ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบหลัก ประกอบกับการปรับขึ้นราคาขายสิ นค้าเมื่อไตรมาส 3/2561 ที่ ผ่านมา สนับสนุนให้
กาไรสุ ทธิ อยูท่ ี่ 67.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.01% เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่ 46.03 ล้านบาท
ยอดขายสิ นค้าส่ วนใหญ่เป็ นสกุลเงินบาท มีสัดส่ วน 73.8% สกุลเงินยูโร 6.4% และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
19.8% ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปลี่ยนสกุลเงินที่ ใช้ในการซื้ อขายกับลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่ งจากสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ
เป็ นสกุลเงินบาท ซึ่ งจะเริ่ มเห็ นผลแล้วในไตรมาส 1/2562 นี้ และคาดว่าภายในปี 2562 สัดส่ วนยอดขายสกุลเงิ น
บาทจะอยูท่ ี่ 70 – 75% ซึ่ งช่วยลดความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนลง
“ภาพรวมผลงานไตรมาส 1/2562 ที่ ออกมาเติ บโตอย่างน่ าประทับใจ และมองแนวโน้มไตรมาส 2/2562
เติ บโตต่ อเนื่ องได้ สนับสนุ นเป้ าหมายรายได้ท้ งั ปี นี้ เติ บโตไม่น้อยกว่า 10 – 15% ขณะที่ กาไรมี แนวโน้มทาสถิ ติ
สู งสุ ดใหม่ จากการปรับขึ้นของราคาขายสิ นค้า การรุ กตลาดใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางการขาย และการเปิ ดตัวสิ นค้ากลุ่ม
ซอสและน้ าจิ้ ม ซึ่ งเป็ นสิ นค้ากลุ่มหลัก มี อตั รากาไรสู ง เรายังได้เริ่ มขยายช่ องทางการนาเสนอสิ นค้า ผ่านตลาด
ออนไลน์ ซึ่ งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็ นอย่างดี อีกทั้ง อาหารไทยได้รับความนิ ยมเป็ น Mega Trend ของโลก นี่
จึ งเป็ นโอกาสที่ ใหญ่ ม าก ในการน าเสนอซอสไทย จากผู ผ้ ลิ ต ไทย ด้ว ยสิ น ค้า คุ ณ ภาพสู ง ได้รั บ รางวัล และ
มาตรฐานสากล พร้อมชิงส่ วนแบ่งในตลาดโลกเพิ่มขึ้นได้” นายจิตติพร กล่าว
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