
 

 

ข่าวประชาสัมพนัธ์       วนัที ่17 มกราคม 2562 

XO ลัน่ ผลงานปีนีส้ดใส วางเป้ารายได้โต 10-15%  
โบรกฯ มองผลงานเด่น – อพัราคาเป้าหมายเป็น 14.60 บาท 

“เอก็โซติค ฟู้ด” มั่นใจรายได้ปี 2562 ขยายตัว 10 - 15% ตามแผนงานเดิม หลังแนวโน้มการเติบโต
ในปี 2561 ผ่านฉลุย เปิดแผนธุรกิจปีนี้จ่อขยายฐานลูกค้าเพิ่ม และเพิ่มสินค้าใหม่ 5 - 10 รายการ เน้นสินค้า
กลุ่มซอสปรุงรสเป็นดาวเด่นมาร์จิ้นสูง ลั่นจัดทัพเดินสายออกงานแสดงสินค้า อีกราว 15 - 18 งาน ด้าน 
โบรกเกอร์แห่ปรับเป้าราคาเหมาะสม ให้ราคาเป้าหมายปีนี้ที่ 14.60 บาท มองจุดเด่น แผนการรุกตลาดใหม่ 
การปรับราคาขาย และลอ็กต้นทุนวตัถุดิบ ส่งผลดีต่อเน่ืองไปจนถึงปี 63   

นายจิตติพร จันทรัช  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ากัด (มหาชน) หรือ XO  
ผูส่้งออกรายใหญ่ในผลิตภณัฑซ์อสปรุงรส และน ้าจ้ิม รวมทั้ง เคร่ืองแกง เคร่ืองประกอบอาหารไทย เปิดเผย
ถึง ภาพรวมธุรกิจปี 2562 คาดจะเป็นอีกปีท่ีดีของบริษทัฯ มีผลประกอบการขยายตวัเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองจากปี 
2561 ท่ีผา่นมา และเช่ือมัน่วา่รายไดร้วมจะเติบโตตามเป้าหมาย 10 - 15% เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ ซ่ึงเป็นไป
ตามแผนงานเดิมท่ีคาดการณ์ไวต้ั้งแต่ปี 2561 
 ปัจจยัท่ีสนับสนุนผลประกอบการให้เติบโตได้อย่างต่อเน่ือง มาจากแผนการขยายฐานลูกคา้เพิ่ม 
โดยยงัคงมุ่งเน้นการขยายฐานลูกคา้ไปสู่ตลาดต่างประเทศเป็นหลกั จากปัจจุบนับริษทัฯ ส่งออกสินคา้ไป
จ าหน่ายทัว่โลกประมาณ 60 ประเทศ สอดรับกบัความตอ้งการสินคา้กลุ่มอาหารท่ีขยายตวัเพิ่มข้ึนทัว่โลก 
ขณะเดียวกนั บริษทัฯ มีแผนจะเปิดตวัสินคา้ใหม่อีก 5 -10 รายการ โดยเน้นสินคา้ประเภทซอสปรุงรสท่ีมี
ความเช่ียวชาญทั้งดา้นการผลิตและความตอ้งการผูบ้ริโภค และยงัเป็นสินคา้หลกัของบริษทัฯ มีอตัราก าไร
สูงเม่ือเทียบกบัสินคา้กลุ่มอ่ืน 

โดยมองศักยภาพการท าก าไรของบริษัทฯ ในปีน้ี จะแข็งแกร่งต่อเน่ืองจากปี 2561 ซ่ึงเป็นปีท่ี 
บริษทัฯ มุ่งเน้นดา้นการบริหารตน้ทุนวตัถุดิบเป็นอย่างมาก สะทอ้นจากอตัราก าไรขั้นตน้และอตัราก าไร
สุทธิท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัปี 2560 โดยในปี 2562 น้ี บริษทัฯ จะไดรั้บอานิสงส์จากการ
ท าสัญญาจดัซ้ือวตัถุดิบส าคญั ซ่ึงประกอบดว้ยน ้ าตาลและกระเทียม ในราคาท่ีต ่า ขณะเดียวกนั บริษทัฯ ยงัมี
ศกัยภาพในการปรับราคาขายใหส้อดคลอ้งกบัราคาตลาดโลก   
 "เรามัน่ใจ ยอดขายในปีน้ี XO จะสามารถเติบโตเฉล่ีย 10 – 15% หลงัเห็นทิศทางธุรกิจในปี 2561 
เติบโตไดอ้ยา่งสวยงามตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ซ่ึงเห็นสัญญาณบวกมาตั้งแต่ผลประกอบการงวด 9 เดือนแรก
ปี 2561 บริษทัฯ สามารถท าก าไรสุทธิสูงสุดเป็นประวติัการณ์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว แผนงานหลักปีน้ีจะ
มุ่งเนน้การขยายตลาดไปยงักลุ่มประเทศท่ีเป็นลูกคา้เดิมของเรา และประเทศใหม่ๆ โดยจะเดินสายออกงาน
แสดงสินคา้ในปีน้ีประมาณ 15 - 18 งาน และให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการภายใน เพื่อรักษาระดบั 
มาร์จ้ินใหดี้ต่อเน่ืองในปีน้ีได"้ นายจิตติพร กล่าว  
   



 

 

 นายจิตติพร กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า ในปี 2561 XO สามารถบริหารจดัการต้นทุนวตัถุดิบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และจะดีต่อเน่ืองในปีน้ี โดยราคากระเทียมท่ีเร่ิมปรับลดลงมาตั้งแต่กลางปีก่อน ในราคา
กิโลกรัมละ 50 บาท จะสามารถใช้ราคาดงักล่าวไปจนถึงส้ินปี 2562 ราคาน ้ าตาลประเภทไซรัป ท่ีใช้ใน
โรงงานใหม่ และราคาน ้ าตาลทรายท่ีใชใ้นโรงงานเดิม  เร่ิมใชเ้รทราคาตน้ทุนใหม่ ท่ีปรับลดลงจากปี 2561 
เรียบร้อยแลว้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดท้  าการเจรจากบัคู่คา้เพื่อขอท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และสามารถล็อก
ราคาตน้ทุนน ้าตาลไดย้าวไปจนถึงกลางปี 2563 และล็อกราคาตน้ทุนกระเทียมยาวไปจนถึงปลายปี 2563 ซ่ึง
เป็นระดบัราคาตน้ทุนท่ีดีมาก 

 ด้านฝ่ายวิจัย บล. คันทร่ี กรุ๊ป ระบุ หลงัจากท่ี XO ได้รับผลดีจากตน้ทุนหลกัอย่างราคาน ้ าตาลท่ี
ปรับตวัลดลงตั้งแต่ต้นปี 2561 ท่ีผ่านมา เห็นได้จากผลประกอบการท่ีมีการเพิ่มข้ึนอย่างมากโดยเฉพาะ
ในช่วง 3Q18 ท่ีมีก าไรสุทธิสูงถึง 68 ลบ. (+252%YoY,+56%QoQ) และรวมแลว้ในช่วง 9M18 มีก าไรสุทธิ
อยู่ท่ี 157 ลบ. (+219%YoY) ซ่ึงผลดีจากต้นทุนท่ีลดลงนั้นทาง XO มีการล็อกราคาไวจ้นถึงปี 2563 แล้ว 
แบ่งเป็นล็อกราคาน ้ าตาลถึงช่วง 1H20 และกระเทียมถึง 2H20 (ต้นทุนทั้ งสองส่วนประมาณ 15-20%)  
ซ่ึงจะท าใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้ของ XO ยงัคงอยูใ่นระดบัสูงไดต่้อไปอีกอยา่งนอ้ย 1.5 ปี  

 จากผลดีของการล็อกตน้ทุนไวข้า้งตน้รวมกบัการปรับราคาท่ีมีผลไปตั้งแต่ช่วง 3Q18 ท่ีผ่านมา 
(ปรับราคาเฉล่ียตั้ งแต่ 1.5%-6.5%) นอกจากน้ีในปี 19 จะยงัมีการออกสินค้าประเภทใหม่ออกมาอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงจะท าให้มีการใชก้ าลงัการผลิตในโรงงานแห่งใหม่ไดม้ากข้ึน อนัจะท าให้ผลประกอบการยงัคง
เห็นการเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ืองอีกอยา่งน้อย 3 ไตรมาส (จนถึงช่วง 1H19 ส่วน 2H19 เป็นตน้ไปการเติบโต
อาจจะไม่สูงนักเพราะฐานก าไรท่ีค่อนขา้งสูงแลว้) เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยเฉพาะในงวด 
4Q18 ท่ีคาดว่าจะเห็นการเติบโตได้อย่างมาก (ส่วนหน่ึงจากฐานท่ีค่อนขา้งต ่าในช่วง 4Q17 ท่ีมีก าไรสุทธิ
เพียง 10 ลบ.)  

 ดว้ยก าไรสุทธิในช่วง 9M18 ของ XO ท่ีสูงถึง 157 ลบ. (+219%YoY) ขณะท่ีแนวโนม้ 4Q18 ท่ีคาด
ว่าผลประกอบการยงัจะออกมาอยู่ในระดบัสูงได้ต่อเน่ือง (เบ้ืองตน้มีโอกาสท่ีระดบั 60 ลบ.ใกลเ้คียงกบั 
3Q18) เราจึงคาดก าไรสุทธิในปี 18 ไดใ้หม่ท่ี 215 ลบ. ส่วนปี 19 ดว้ยการเปิดตลาดใหม่ ผลดีจากการปรับ
ราคาและต้นทุนท่ีลดลงท่ีจะเข้ามาเต็มปี ท าให้เราประเมินก าไรสุทธิจะเพิ่มข้ึน 15%YoY มาอยู่ท่ีระดับ  
247 ลบ.  ส าหรับค าแนะน าการลงทุน ดว้ยปัจจยับวกจากแนวโน้มผลประกอบการท่ีคาดว่าจะยงัเห็นการ
เติบโตไดต่้อเน่ือง อีกทั้งราคาหุ้นยงัมีส่วนต่างกบัมูลค่าเหมาะสมท่ีเราประเมินไวท่ี้ 14.60 บาท จึงแนะน า 
“ซ้ือ” 
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