ข่ าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

XO มาตามนัด Q3/63 ทุบสถิติ กำไรแรงต่ อเนื่อง 133%
แย้ มปี 64 เตรี ยมงบลงทุนค่ า Listing fee ขยายตลาด
"บมจ. เอ็กโซติค ฟู้ด หรือ XO" โชว์ ผลงานมาตามนัด ล่ าสุด ประกาศงบ Q3/63 กำไรโตแรงเกือบ
133% อยู่ท่ ี 96.56 ล้ านบาท หนุนงบ 9 เดือนแรก กำไรโตเกือบ 92% อยู่ท่ ี 235.80 ล้ านบาท ทำ
สถิตสิ ูงสุดใหม่ ต่อเนื่อง ลั่น Q4/63 ยอดขายยังแรง รั บอานิสงส์ ยุโรปประกาศ Lockdown เฟส 2 คุม
เข้ มสถานการณ์ โควิด-19 พร้ อมกางแผนปี 64 เร่ งโอกาสโต เตรี ยมงบลงทุนค่ า Listing fee เพิ่มช่ อง
ทางการจำหน่ ายสินค้ าที่มีมาร์ จนิ ้ สูง เจาะเข้ าห้ างฯ ขยายตลาดในยุโรปและตลาดที่มี potential ดัน
รายได้ และกำไรโตต่ อ
นายจิตติพร จันทรัช กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท เอ็กโซติค ฟูด้ จำกัด (มหาชน) หรื อ XO เปิ ดเผยถึง ผล
ประกอบการงวดประจำไตรมาส 3/2563 มีกำไรสุทธิอยูท่ ี่ 96.56 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 132.90% เมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันของปี ก่อน และเพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 2/2563 ที่ทำนิวไฮไว้ ที่ 91.92 ล้ านบาท สนับสนุนกำไรสุทธิ
งวด 9 เดือนแรกของปี นี ้ อยูท่ ี่ 235.80 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 91.64% เมื่อเทียบกับงวด 9 เดือนแรกของปี ก่อน
และมากกว่าปี 2562 ทังปี
้ ที่ทำไว้ ที่ 121.99 ล้ านบาท
สำหรับรายได้ จากการขาย งวดประจำไตรมาส 3/2563 อยูท่ ี่ 345.53 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 36.70% เมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจาก การเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการขายสินค้ ากลุม่ ซอสปรุงรสและน้ำจิ ้มต่างๆ
ในทวีปยุโรป สนับสนุนงวด 9 เดือนแรกของปี นี ้ รายได้ จากการขายอยูท่ ี่ 957.34 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวด
เดียวกันของปี ก่อน 25.12% ทังนี
้ ้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ ผ้ ู
บริ โภคหันมาทำอาหารทานเองที่บ้านมากขึ ้น จึงมีความต้ องการซอสปรุงรสเพื่อใช้ ในการประกอบอาหารเพิ่ม
ขึ ้น
“ภาพรวมผลงานไตรมาส 3 ปี นี ้ ที่ประกาศออกมา สามารถบันทึกสถิติสงู สุดใหม่ให้ บริ ษัทฯ ได้ ตอ่ เนื่องจาก
ไตรมาส 2 รับอานิสงส์ผ้ บู ริโภคหันมาทำอาหารทานเองที่บ้านมากขึ ้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค
วิด-19 ในหลายประเทศทัว่ โลก โดยเฉพาะในยุโรป ปั จจุบนั บริ ษัทมีกลุม่ ลูกค้ า 60 ประเทศทัว่ โลก โดยลูกค้ า
กลุม่ หลักมาจากทวีปยุโรปคิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 79.23% ของยอดขายรวม ส่งผลให้ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้ บริษัทฯ ได้ โดยมีอตั รากำไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นในไตรมาส 3 และงวด 9
เดือนแรกปี นี ้อยูท่ ี่ 42.14% และ 39.65% ตามลำดับ” นายจิตติพร กล่าว
สำหรับไตรมาส 4/2563 มองแนวโน้ มยังเติบโตต่อเนื่อง รับอานิสงส์ยโุ รปประกาศ Lockdown รอบ 2 คุมเข้ ม
สถานการณ์โควิด-19 ตังเป้
้ ารายได้ ทงปี
ั ้ เติบโต 20% จากปี ก่อนทำได้ ราว 999 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ เพื่อขยาย
โอกาสในการเติบโต ในปี 2564 บริษัทฯ เตรี ยมตังงบลงทุ
้
นจ่ายค่าแรกเข้ า (Listing fee) ดันสินค้ ากลุม่ ซอส
ซึง่ เป็ นสินค้ ากลุม่ ที่มีมาร์ จิ ้นสูงที่สดุ เข้ าห้ างฯ เพื่อเจาะตลาดยุโรปและตลาดที่มี potential เพิ่มขึ ้น และมอง
ว่ายังมีอีกหลายพื ้นที่ศกั ยภาพที่บริษัทฯ เข้ าไปวางจำหน่ายได้ เชื่อ จะสนับสนุนรายได้ และกำไรที่ดีตอ่ เนื่อง
ในอนาคต และตังเป้
้ าปี 2564 จะเติบโตต่อจากปี นี ้อีก 10% ซึง่ เป็ นเป้าหมายมาตรฐานในทุกปี ของบริ ษัทฯ

และเป็ นการเติบโตจากฐานในปี นี ้ที่สงู ขึ ้น ตอกย้ำความมัน่ ใจ สินค้ ากลุม่ ซอสยังเป็ นปั จจัยสำคัญเพื่อใช้
ประกอบการทำอาหารของทัว่ โลก
"การนำสินค้ าเข้ าห้ างฯ ต้ องมีคา่ Listing Fee ดังนัน้ จะขยายได้ เร็ วขึ ้น เราต้ องลงทุนตังงบส่
้ วนนี ้ขึ ้นมา เพื่อ
ให้ ตวั แทนเจาะตลาดได้ มากขึ ้น ซึง่ จะแจ้ งความคืบหน้ าให้ ทกุ ท่านทราบต่อไปหลังมีความชัดเจน โดยเรายัง
คงมองตลาดยุโรปและตลาดจีนเป็ นตลาดที่เราสนใจ เนื่องจากสินค้ าของเราได้ รับการตอบรับ และเป็ นตลาด
ที่แข็งแกร่ง อีกทัง้ หลังวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 เรายังคงเชื่อว่า ผู้บริ โภคจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ใหม่ หันมานิยมทำอาหารทานเองที่บ้านอย่างต่อเนื่อง” นายจิตติพร กล่าวทิ ้งท้ าย
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