
 

ข่าวประชาสัมพันธ์       วันท่ี 6 กันยายน 2562  
 

XO รับผลงานปี 62 กระทบลูกค้าชะลอค าส่ังซือ้ 
ส่วนผลงานคร่ึงแรกท ารายได้กว่า 512 ลบ. ก าไร 82 ลบ. ปันผล 0.105 บาทต่อหุ้น 

 
 XO ประกาศผลงานคร่ึงปีแรก มีรายได้ 512 ล้านบาท ก าไรสุทธิเกือบ 82 ล้านบาท ลดลง
รับผลกระทบลูกค้าชะลอค าส่ังซือ้สินค้ากลุ่มซอส ทัง้นี ้แนวโน้ม Q3/62 ดีขึน้เม่ือเทียบกับ Q2/62 
แต่ภาพรวมคร่ึงปีหลังคาดว่าจะเติบโตน้อยกว่าคร่ึงปีแรก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่าง
พูดคุยกับลูกค้ารายดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมเร่งขยายตลาดใหม่ ชูสินค้ากลุ่มซอสยังคง 
โดดเด่น และได้รับการยอมรับในตลาดโลก เพ่ือตอบแทนผู้ถือหุ้น บอร์ดไฟเขียวจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล 0.105 บาทต่อหุ้น ก าหนดจ่ายวันท่ี 9 กันยายนนี ้ 

 นายจิตติพร จันทรัช กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) หรือ XO ผู้ส่งออก
รายใหญ่ในผลิตภณัฑ์ซอสปรุงรสและน า้จิม้ตา่งๆ, ผลิตภัณฑ์เคร่ืองแกงเคร่ืองประกอบอาหาร, ผลิตภณัฑ์
เคร่ืองด่ืม, ผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปพร้อมรับประทาน และผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งส าเร็จรูปและส าเร็จรูป
อ่ืนๆ เปิดเผยถึง สถานการณ์ไตรมาส 3/2562 ปรับตัวดีขึน้จากไตรมาส 2/2562 ท่ีผ่านมา เน่ืองจากมี 
ออเดอร์ท่ีถูกเล่ือนการส่งมอบมาจัดส่งในไตรมาสนี ้แต่โดยภาพรวมคร่ึงปีหลัง มองค าสัง่ซือ้ยังไม่ฟื้นตวั 
และอาจเติบโตน้อยกวา่คร่ึงปีแรก ขณะท่ี ผลประกอบการในปี 2563 คาดว่าสถานการณ์ตา่งๆ จะคล่ีคลาย 
ลกูค้าทยอยค าสัง่ซือ้กลบัเข้ามาเพิ่มขึน้ 

 โดยภาพรวมผลประกอบการปี 2562 ได้รับผลกระทบลูกค้าทวีปยุโรปชะลอค าสั่งซือ้ จากการ
บริหารสต็อกสินค้าท่ีลูกค้าซือ้ไปก่อนหน้า และความไม่แน่นอนของค่าเงินบาทท่ีแข็งคา่ขึน้เร่ือยๆ ท าให้มี
ค าสัง่ซือ้ลดลง กระทบภาพรวมผลประกอบการงวดคร่ึงปีแรก  

 “เราก าลงัพดูคยุเพ่ือแก้ปัญหาลกูค้าท่ีชะลอค าสัง่ซือ้อย่างใกล้ชิด มีการจดัท าโปรโมชัน่เพ่ือกระตุ้น
ค าสั่งซือ้ และไม่หยุดนิ่งในการขยายตลาดไปยังประเทศอ่ืนๆ เพิ่มเติม เพ่ือหาโอกาสใหม่ๆ ด้วยจุดแข็ง
สินค้าของกลุ่มบริษัทได้รับการยอมรับในตลาดโลก มีมาตรฐาน มีแบรนด์ดิง้ท่ีแข็งแกร่ง มีการออกแบบ
ดีไซน์ท่ีตรงใจลูกค้า มีสินค้าครอบคลุมหลากหลายกว่า 700 รายการ ชูสินค้ากลุ่มซอสเด่นสุด เป็นเคร่ือง
ประกอบอาหารไทยท่ีผลิตจากคนไทยอย่างแท้จริง ท าให้สามารถตอบสนองความต้องการไปยงัผู้บริโภคได้
อยา่งครบถ้วน” นายจิตตพิร กลา่ว  

 ทัง้นี ้สินค้ากลุ่มซอส เป็นสินค้ากลุ่มหลัก มีรายได้จากการขายในงวดคร่ึงปีแรก 81.16% และมี
อัตราก าไรดี โดยใช้อัตราก าลังผลิตสินค้าในกลุ่มซอสและน า้จิม้ท่ี โรงงานอมตะซิตี ้48.34% มีสัดส่วน
ยอดขายเป็นสกลุเงินบาท 73.94% สกลุเงินดอลลาร์ 19.32% สกลุเงินยโูร 6.74% ของรายได้จากการขาย
ทัง้หมด  



 

 บริษัทฯ มีสัดส่วนการส่งออกกว่า 99% กลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มประเทศในทวีปยุโรป มีสัดส่วน
รายได้อยู่ท่ี 81.97% ส่วนลกูค้ากลุ่มประเทศทวีปอเมริกาเหนือมีสดัส่วนรายได้อยูท่ี่ 1.07% และกลุ่มลกูค้า
ในประเทศทวีปอ่ืนๆ อยูท่ี่ 16.96%  

 ส าหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 (สิน้สุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562) บริษัทฯ 
มีรายได้จากการขายสินค้า 512.36 ล้านบาท ลดลง 3.62% เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ท่ี 
531.63 ล้านบาท ก าไรสุทธิอยู่ท่ี 81.58 ล้านบาท ลดลง 8.51% เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ท่ี 
89.17 ล้านบาท และในงวด 6 เดือนแรกปี 2562 เม่ือเทียบกับงวด 6 เดือนแรกปี 2561 บริษัทฯ มีปริมาณ
การขายรวมอยู่ท่ี 6,634 ตนั และ 7,191 ตนั ตามล าดบั ปรับลดลง 7.75% สาเหตหุลกัเกิดจากผลกระทบ
ในไตรมาส 2/2562 มีการลดลงของปริมาณการขายสินค้าในกลุ่มซอสปรุงรสและน า้จิม้ตา่งๆ ในทวีปยโุรป 
รวมทัง้ปัญหาในกระบวนการผลิตสินค้า  

 ขณะท่ีอัตราก าไรขัน้ต้นจากการขายสินค้าในงวดคร่ึงปีแรกเท่ากับ 36.88% เพิ่มขึน้เล็กน้อยจาก
งวดคร่ึงปีแรกของปีก่อนอยู่ท่ี 36.58% เน่ืองจากการลดลงของราคาน า้ตาลทรายและกระเทียมท่ีล็อกไว้ใน
ปีก่อนหน้านี ้ท าให้ต้นทุนวตัถดุิบจะอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีต่อเน่ืองไปจนถึงปีหน้า รวมทัง้ การปรับขึน้ราคาสินค้า
ในชว่งไตรมาส 3/2561 ท่ีผา่นมา  

 อย่างไรก็ตาม เพ่ือตอบแทนผู้ ถือหุ้น ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ อนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลจากผลการด าเนินงานส่วนท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทนุในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2562 (ตัง้แตว่นัท่ี 1 
มกราคม 2562 - 30 มิถนุายน 2562) ในอตัรา 0.105 บาทตอ่หุ้น ก าหนดจา่ยปันผลวนัท่ี 9 กนัยายน 2562 
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