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วันที่ 21 ธันวาคม 2563
XO โตสวนกระแสไม่ สนโควิด-19 ตัง้ เป้ ากำไรปี 64 โต 20-25%
รับแผนสนับสนุน Listing fee รุ กตลาดยุโรปและจีนเพิ่ม

XO ย้ำแผนปี 64 โตสวนกระแสต่ อเนื่อง จากผลิตภัณฑ์ กลุ่มซอสได้ รับการตอบรั บในตลาด
พร้ อมวางงบลงทุนค่ า Listing fee ดันพืน้ ที่ขายสินค้ ามาร์ จนิ ้ สูงเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะในยุโรปและจีน
ล่ าสุด ในปี นีบ้ ริษัทฯ นำสินค้ าเข้ าวอลมาร์ ตเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และเตรี ยมอัดงบค่ า Listing fee นำ
สินค้ าขายเพิ่มอีก 1-2 แห่ ง ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ในปี หน้ า ควบคู่เตรี ยมเข้ าออนไลน์ ขายในทีมอล เพิ่มพืน้ ที่
ขายในตลาดที่ใหญ่ และมีประสิทธิภาพ ขณะที่ ปั จจุบัน XO มีออเดอร์ ยาวต่ อเนื่องไปจนถึง
กุมภาพันธ์ ปีหน้ าเรียบร้ อยแล้ ว มั่นใจ แม้ ไม่ มีโควิด-19 บริษัทฯ ยังคงเติบโตต่ อเนื่องจากปี ก่ อนได้
ตัง้ เป้ ารายได้ โต 10-15% ส่ วนกำไรตัง้ เป้ าโต 20-25%
นายจิตติพร จันทรั ช กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท เอ็กโซติค ฟูด้ จำกัด (มหาชน) หรื อ XO เปิ ดเผยว่า
บริ ษัทฯ ยังคงเดินหน้ าการเติบโตต่อเนื่อง หลังผลงานในปี 2563 คาดทำสถิติสงู สุดใหม่ ซึง่ สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ระบาดในประเทศไทยและระบาดไปทัว่ โลก สนับสนุนให้ ยอดขายเพิ่มขึ ้น แต่ไม่ใช่
ปั จจัยในการเติบโตทังหมด
้
เพราะมองว่าความสำเร็ จของผลประกอบการในปี นี ้ มาจากความต้ องการซื ้อสินค้ า
กลุม่ ซอสจากลูกค้ าเดิมที่ขยายตัว และลูกค้ าใหม่ที่เพิ่มขึ ้นจากช่วงปลายปี 2562 ราว 5 – 6 ราย สนับสนุนยอด
ขายเข้ ามาค่อนข้ างมีประสิทธิภาพ
ทังนี
้ ้ XO ยังคงมัน่ ใจจะเติบโตต่อเนื่องในปี 2564 เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีออเดอร์ ลว่ งหน้ าอยูใ่ น
ระดับที่น่าพอใจไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้ า มองแนวโน้ มไตรมาส 1/2564 ภาพรวมอาจใกล้ เคียงช่วง
ไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 ในปี นี ้ อีกทังแผนการบุ
้
กตลาด โดยวางงบลงทุนค่า Listing Fee ไว้ ราว 10-15 ล้ าน
บาท เพื่อเพิ่มพื ้นที่ขาย พร้ อมเจาะ Outlet ในกลุม่ Top5 ของประเทศนันๆ
้ หรื อในตลาดที่มีศกั ยภาพ เพิ่ม SKU
ในสินค้ ากลุม่ ซอสที่ขายดีในยุโรป และรุกตลาดจีน
โดยในปี 2563 บริษัทฯ รุกตลาดในประเทศจีนได้ เพิ่มขึ ้น โดยนำสินค้ าเข้ าไปขายในวอลมาร์ ต
(Walmart) เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ปั จจุบนั เริ่มพูดคุยกับดิสทริ บิวเตอร์ ที่จีน และเพิ่มงบค่า Listing fee คาดจะนำ
สินค้ ากลุม่ ซอสวางจำหน่ายเพิ่มเติมในปี หน้ าอีกราว 1-2 แห่งที่เซี่ยงไฮ้ และมีแผนออกงานแสดงสินค้ าในพื ้นที่
ใกล้ เคียงเพิ่มเติม ควบคูข่ ยายช่องทางออนไลน์ไปยังทีมอล( Tmall ) จึงมัน่ ใจ จะได้ รับการตอบรับจากลูกค้ า
มากขึ ้น เนื่องจากจีนเป็ นตลาดที่ใหญ่มาก และคาดจะได้ เห็นผลตอบรับในช่วงไตรมาส 3 ปี หน้ าเป็ นต้ นไป

พร้ อมตังเป้
้ าหมายรายได้ ปี 2564 เติบโตอีก 10% - 15% จากปี 2563 ที่มีฐานการเติบโตที่อยูใ่ นระดับ
สูง และสนับสนุนให้ กำไรคาดเติบโต 20% – 25% ส่วนอัตรากําไรขันต้
้ นวางไว้ อยูใ่ นระดับ 40% ต่อเนื่อง ตาม
การใช้ กําลังการผลิตที่สงู ขึ ้น และการขยายตลาดสินค้ ากลุม่ ซอสซึง่ เป็ นสินค้ ากลุม่ ที่มาร์ จิ ้นสูงสุดในกลุม่ ได้ เพิ่ม
ขึ ้น ในขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบ ยังอยูใ่ นระดับต่ำต่อเนื่อง โดยมีการล็อคราคาล่วงหน้ าทังน้ำตาล
้
และกระเทียมไว้
ยาว จนถึงสิ ้นปี 2564

ส่วนค่าเงินบาทที่แข็งค่า บริษัทฯ ไม่กงั วล เพราะปกติเราขายเป็ นสกุลเงินบาทเป็ นส่วนใหญ่ราว 75%
ของยอดขายทังหมด
้
ขณะที่ ยอดขายสกุลดอลลาร์ สหรัฐที่มีแนวโน้ มอ่อนค่าลงต่อเนื่อง บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนเพียง
20% เนื่องจากคูค่ ้ าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ 80% อยูใ่ นทวีปยุโรป และค่าเงินยูโรมีแนวโน้ มแข็งค่าขึ ้น ทำให้ ไม่
กระทบต่อลูกค้ า และไม่มีการต่อรองสินค้ าเข้ ามา
"เนื่องจากหลายคนตังคำถามว่
้
า XO ผูกกับโควิด-19 เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ยังมีความรุนแรง เราก็
มียอดขายที่ดีขึ ้น แต่หากสถานการณ์โควิด-19 จบลง ยอดขายจะเป็ นอย่างไร ผมก็ยอมรับว่า เราได้ รับอานิสงส์
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดในครัง้ นี ้ แต่เป็ นเพียงปั จจัยหนึง่ เท่านัน้ เนื่องจากปลายปี 2562 ที่ผา่ นมา เรา
ได้ ดิสทริ บิวเตอร์ รายใหม่เข้ ามาเพิ่มขึ ้นค่อนข้ างมีประสิทธิภาพราว 5-6 ราย ทำให้ เพิ่มพื ้นที่ขายได้ หลายสาขา
และยอดขายโตพอสมควร ดังนัน้ ในปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการล็อกดาวน์
ทำให้ เราได้ อานิสงส์ในแง่ของยอดขายเพิ่มขึ ้นจริ ง แต่บริ ษัทฯ ประเมินยอดขายที่เพิ่มขึ ้นเพราะโควิด -19 อยูท่ ี่
ประมาณไม่ถึงร้ อยล้ านบาท จากยอดขายทังหมดที
้
่ทำได้ เพราะเรายังคงโตจาก Organic Growth ด้ วย"
นายจิตติพร กล่าว
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