ข่ าวประชาสั มพันธ์

วันที่ 21 สิ งหาคม 2562
XO ประกาศงบครึ่งแรกปี 62 ทารายได้ กว่า 512 ลบ. กาไร 82 ลบ.
บอร์ ดไฟเขียวจ่ ายเงินปันผล 0.105 บาทต่ อหุ้น

XO เดินหน้ าขยายตลาดซอสส่ งออก ล่ าสุ ด โชว์ ผลงานครึ่ งปี แรก มีรายได้ 512 ล้ านบาท กาไรสุ ทธิ
เกื อบ 82 ล้ านบาท ลดลงรั บผลกระทบลู กค้ ารายหนึ่ งในทวีปยุ โรปชะลอค าสั่ งซื้ อสิ นค้ า ทั้งนี้ บริ ษั ทฯ อยู่
ระหว่ างพูดคุยกับลูกค้ ารายดังกล่ าวอย่ างใกล้ชิด พร้ อมเร่ งขยายตลาดใหม่ จัดทัพทีมขาย เดินหน้ าบุกงานแสดง
สิ นค้ า สาหรั บปี นี้ ได้ รับปั จจัยบวกจากต้ นทุนวัตถุ ดิบที่ลดลง และการปรั บราคาขายขึ้นตั้งแต่ ปลายปี ที่แล้ ว
บอร์ ดไฟเขียว เคาะจ่ ายเงินปันผลระหว่างกาลทันที 0.105 บาทต่ อหุ้น กาหนดจ่ าย 9 กันยายนนี้
นายจิตติพร จันทรั ช กรรมการผู้จัดการ บริ ษทั เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหำชน) หรื อ XO ผูส้ ่ งออกรำย
ใหญ่ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรสและน้ ำจิ้มต่ำงๆ, ผลิตภัณฑ์เครื่ องแกงเครื่ องประกอบอำหำร, ผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ม
, ผลิตภัณฑ์อำหำรสำเร็ จรู ปพร้ อมรับประทำน และผลิ ตภัณฑ์อำหำรกึ่งสำเร็ จรู ปและสำเร็ จรู ปอื่นๆ เปิ ดเผยถึง
ผลประกอบกำรงวดไตรมำส 2/2562 (เมษำยน 2562 - มิ ถุ นำยน 2562) บริ ษ ัทฯ มี รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ
210.14 ล้ำนบำท ลดลง 20.24% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนอยูท่ ี่ 263.47 ล้ำนบำท กำไรสุ ทธิ อยูท่ ี่ 13.91
ล้ำนบำท ลดลง 67.76% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนอยูท่ ี่ 43.14 ล้ำนบำท สำเหตุหลักเกิดจำกกำรลดลง
ของปริ มำณกำรขำยสิ นค้ำในกลุ่มซอสปรุ งรสและน้ ำจิ้มต่ำงๆ ในทวีปยุโรป รวมทั้งปั ญหำในกระบวนกำรผลิต
สิ นค้ำ
ส่ งผลให้ ผลประกอบกำรงวด 6 เดื อนแรกของปี 2562 (สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 มิ ถุนำยน 2562) บริ ษ ทั ฯ
มีรำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ 512.36 ล้ำนบำท ลดลง 3.62% เมื่อเทียบกับงวดเดี ยวกันของปี ก่อนอยูท่ ี่ 531.63 ล้ำน
บำท ก ำไรสุ ทธิ อยู่ที่ 81.58 ล้ำนบำท ลดลง 8.51% เมื่ อเที ยบกับงวดเดี ยวกันของปี ก่ อนอยู่ที่ 89.17 ล้ำนบำท
และในงวด 6 เดื อนแรกปี 2562 เมื่ อเที ยบกับงวด 6 เดื อนแรกปี 2561 บริ ษ ทั ฯ มี ปริ มำณกำรขำยรวมอยู่ที่
6,634 ตัน และ 7,191 ตัน ตำมลำดับ ปรับลดลง 7.75%
“ผลงำนไตรมำส 2 และงวดครึ่ งแรกของปี นี้ ได้รับผลกระทบจำกปั ญหำลู กค้ำรำยหนึ่ งในทวีปยุโรป
ลดค ำสั่ งซื้ อสิ น ค้ำกลุ่ ม ซอส ซึ่ งคำดว่ ำ อำจชะลอค ำสั่ งซื้ อสิ น ค้ำเพื่ อประเมิ น ยอดที่ สั่ งซื้ อไปก่ อนหน้ ำ
โดยบริ ษ ทั ฯ อยู่ระหว่ำงพูดคุ ยกับลู กค้ำรำยดังกล่ ำวอย่ำงใกล้ชิด ทั้งนี้ สิ นค้ำกลุ่ มซอส เป็ นสิ นค้ำกลุ่ มหลัก
มี รำยได้จำกกำรขำยในงวดครึ่ งปี แรก 81.16% และมี อตั รำก ำไรดี ท ำให้ ผลงำนที่ ประกำศออกมำในงวดนี้
ยอดขำยและกำไรปรับลดลง โดยอัตรำกำรใช้กำลังกำรผลิตลดลง ส่ งผลให้ตน้ ทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
ขณะที่อตั รำกำไรขั้นต้นจำกกำรขำยสิ นค้ำในงวดครึ่ งปี แรกเท่ำกับ 36.88% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกงวดครึ่ ง
ปี แรกของปี ก่อนอยูท่ ี่ 36.58% เนื่ องจำกกำรลดลงของรำคำน้ ำตำลทรำยและกระเทียมที่ล็อกไว้ในปี ก่อนหน้ำนี้
ทำให้ตน้ ทุนวัตถุดิบจะอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีต่อเนื่ องไปจนถึงปี หน้ำ รวมทั้ง กำรปรับขึ้นรำคำสิ นค้ำในช่วงไตรมำส
3/2561 ที่ผำ่ นมำ” นำยจิตติพร กล่ำว

อย่ำงไรก็ ตำม บริ ษ ัท ฯ เดิ น หน้ ำแผนกำรตลำดเชิ งรุ ก เปิ ดตัวสิ น ค้ำใหม่ เจำะตลำดซอสเพิ่ ม ขึ้ น
ออกงำนแสดงสิ นค้ำเพื่ อไปพบปะลู กค้ำรำยเดิ ม และหำลู กค้ำใหม่ ซึ่ งตลำดของ XO เป็ นตลำดส่ งออกเกื อบ
ทั้งหมด และเป็ นตลำดที่ใหญ่มำก
เพื่อตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ อนุมตั ิจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลจำกผลกำร
ดำเนินงำนส่ วนที่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2562 (ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2562 30 มิถุนำยน 2562) ในอัตรำ 0.105 บำทต่อหุ ้น กำหนดรำยชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล (Record Date)
วันที่ 28 สิ งหำคม 2562 และกำหนดจ่ำยปันผลวันที่ 9 กันยำยน 2562
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