ข่ าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 กันยายน 2562

XO รับผลงานปี 62 กระทบลูกค้ าชะลอคาสั่งซือ้
ส่ วนผลงานครึ่งแรกทารายได้ กว่ า 512 ลบ. กาไร 82 ลบ. ปั นผล 0.105 บาทต่ อหุ้น
XO ประกาศผลงานครึ่งปี แรก มีรายได้ 512 ล้ านบาท กาไรสุทธิเกือบ 82 ล้ านบาท ลดลง
รั บผลกระทบลูกค้ าชะลอคาสั่งซือ้ สินค้ ากลุ่มซอส ทัง้ นี ้ แนวโน้ ม Q3/62 ดีขึน้ เมื่อเทียบกับ Q2/62
แต่ ภ าพรวมครึ่ งปี หลั งคาดว่ า จะเติบ โตน้ อยกว่ า ครึ่ งปี แรก อย่ างไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯ อยู่ ระหว่ า ง
พู ด คุ ย กั บ ลู ก ค้ า รายดั งกล่ า วอย่ า งใกล้ ชิ ด พร้ อมเร่ งขยายตลาดใหม่ ชู สิ น ค้ า กลุ่ ม ซอสยั งคง
โดดเด่ น และได้ รับการยอมรั บในตลาดโลก เพื่อตอบแทนผู้ ถือหุ้น บอร์ ดไฟเขียวจ่ ายเงินปั นผล
ระหว่ างกาล 0.105 บาทต่ อหุ้น กาหนดจ่ ายวันที่ 9 กันยายนนี ้
นายจิตติพร จันทรั ช กรรมการผู้จดั การ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จากัด (มหาชน) หรื อ XO ผู้ส่งออก
รายใหญ่ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสและน ้าจิ ้มต่างๆ, ผลิตภัณฑ์เครื่ องแกงเครื่ องประกอบอาหาร, ผลิตภัณฑ์
เครื่ องดื่ม, ผลิตภัณ ฑ์ อาหารสาเร็ จรู ปพร้ อมรับประทาน และผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสาเร็ จรู ปและสาเร็ จรู ป
อื่น ๆ เปิ ดเผยถึง สถานการณ์ ไตรมาส 3/2562 ปรับตัวดีขึน้ จากไตรมาส 2/2562 ที่ ผ่านมา เนื่ องจากมี
ออเดอร์ ที่ถูกเลื่อนการส่งมอบมาจัดส่งในไตรมาสนี ้ แต่โดยภาพรวมครึ่ งปี หลัง มองคาสัง่ ซือ้ ยังไม่ฟื้นตัว
และอาจเติบโตน้ อยกว่าครึ่งปี แรก ขณะที่ ผลประกอบการในปี 2563 คาดว่าสถานการณ์ตา่ งๆ จะคลี่คลาย
ลูกค้ าทยอยคาสัง่ ซื ้อกลับเข้ ามาเพิ่มขึ ้น
โดยภาพรวมผลประกอบการปี 2562 ได้ รับผลกระทบลูกค้ าทวีป ยุโรปชะลอคาสั่งซื อ้ จากการ
บริ หารสต็อกสินค้ าที่ลูกค้ าซื ้อไปก่อนหน้ า และความไม่แน่นอนของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ ้นเรื่ อยๆ ทาให้ มี
คาสัง่ ซื ้อลดลง กระทบภาพรวมผลประกอบการงวดครึ่งปี แรก
“เรากาลังพูดคุยเพื่อแก้ ปัญหาลูกค้ าที่ชะลอคาสัง่ ซื ้ออย่างใกล้ ชิด มีการจัดทาโปรโมชัน่ เพื่อกระตุ้น
คาสั่งซือ้ และไม่หยุดนิ่งในการขยายตลาดไปยังประเทศอื่นๆ เพิ่ม เติม เพื่อหาโอกาสใหม่ๆ ด้ วยจุดแข็ง
สินค้ าของกลุ่มบริ ษัทได้ รับการยอมรับในตลาดโลก มีมาตรฐาน มีแบรนด์ดิ ้งที่แข็งแกร่ ง มีการออกแบบ
ดีไซน์ที่ตรงใจลูกค้ า มีสินค้ าครอบคลุมหลากหลายกว่า 700 รายการ ชูสินค้ ากลุ่มซอสเด่นสุด เป็ นเครื่ อง
ประกอบอาหารไทยที่ผลิตจากคนไทยอย่างแท้ จริง ทาให้ สามารถตอบสนองความต้ องการไปยังผู้บริโภคได้
อย่างครบถ้ วน” นายจิตติพร กล่าว
ทัง้ นี ้ สินค้ ากลุ่มซอส เป็ นสินค้ ากลุ่มหลัก มีรายได้ จากการขายในงวดครึ่ งปี แรก 81.16% และมี
อัตรากาไรดี โดยใช้ อัต รากาลังผลิ ตสิ นค้ าในกลุ่ม ซอสและนา้ จิ ม้ ที่ โรงงานอมตะซิ ตี ้ 48.34% มี สัดส่วน
ยอดขายเป็ นสกุลเงินบาท 73.94% สกุลเงินดอลลาร์ 19.32% สกุลเงินยูโร 6.74% ของรายได้ จากการขาย
ทังหมด
้

บริ ษัทฯ มีสัดส่วนการส่งออกกว่า 99% กลุ่มลูกค้ าหลัก คือ กลุ่มประเทศในทวีปยุโรป มีสัดส่วน
รายได้ อยู่ที่ 81.97% ส่วนลูกค้ ากลุ่มประเทศทวีปอเมริกาเหนือมีสดั ส่วนรายได้ อยูท่ ี่ 1.07% และกลุ่มลูกค้ า
ในประเทศทวีปอื่นๆ อยูท่ ี่ 16.96%
สาหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 (สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562) บริ ษัทฯ
มี รายได้ จ ากการขายสิ น ค้ า 512.36 ล้ า นบาท ลดลง 3.62% เมื่ อ เที ย บกับ งวดเดี ย วกัน ของปี ก่ อ นอยู่ที่
531.63 ล้ านบาท กาไรสุทธิอยู่ที่ 81.58 ล้ านบาท ลดลง 8.51% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนอยู่ที่
89.17 ล้ านบาท และในงวด 6 เดือนแรกปี 2562 เมื่อเทียบกับงวด 6 เดือนแรกปี 2561 บริ ษัทฯ มีปริ มาณ
การขายรวมอยู่ที่ 6,634 ตัน และ 7,191 ตัน ตามลาดับ ปรับลดลง 7.75% สาเหตุหลักเกิดจากผลกระทบ
ในไตรมาส 2/2562 มีการลดลงของปริ มาณการขายสินค้ าในกลุ่มซอสปรุงรสและน ้าจิ ้มต่างๆ ในทวีปยุโรป
รวมทังปั
้ ญหาในกระบวนการผลิตสินค้ า
ขณะที่อัตรากาไรขัน้ ต้ นจากการขายสินค้ าในงวดครึ่ งปี แรกเท่ากับ 36.88% เพิ่มขึน้ เล็กน้ อยจาก
งวดครึ่งปี แรกของปี ก่อนอยู่ที่ 36.58% เนื่องจากการลดลงของราคาน ้าตาลทรายและกระเทียมที่ล็อกไว้ ใน
ปี ก่อนหน้ านี ้ ทาให้ ต้นทุนวัตถุดิบจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อเนื่องไปจนถึงปี หน้ า รวมทัง้ การปรับขึ ้นราคาสินค้ า
ในช่วงไตรมาส 3/2561 ที่ผา่ นมา
อย่างไรก็ตาม เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลจากผลการดาเนินงานส่วนที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2562 (ตังแต่
้ วนั ที่ 1
มกราคม 2562 - 30 มิถนุ ายน 2562) ในอัตรา 0.105 บาทต่อหุ้น กาหนดจ่ายปันผลวันที่ 9 กันยายน 2562
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