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วันที่ 17 มกราคม 2562
XO ลัน่ ผลงานปี นีส้ ดใส วางเป้ ารายได้ โต 10-15%
โบรกฯ มองผลงานเด่ น – อัพราคาเป้ าหมายเป็ น 14.60 บาท

“เอ็กโซติค ฟู้ด” มั่นใจรายได้ ปี 2562 ขยายตัว 10 - 15% ตามแผนงานเดิม หลังแนวโน้ มการเติบโต
ในปี 2561 ผ่ านฉลุย เปิ ดแผนธุรกิจปี นี้จ่อขยายฐานลูกค้ าเพิ่ม และเพิ่มสิ นค้ าใหม่ 5 - 10 รายการ เน้ นสิ นค้ า
กลุ่มซอสปรุ งรสเป็ นดาวเด่ นมาร์ จิ้นสู ง ลั่นจั ดทัพเดินสายออกงานแสดงสิ นค้ า อีกราว 15 - 18 งาน ด้ าน
โบรกเกอร์ แห่ ปรั บเป้ าราคาเหมาะสม ให้ ราคาเป้ าหมายปี นี้ที่ 14.60 บาท มองจุ ดเด่ น แผนการรุ กตลาดใหม่
การปรับราคาขาย และล็อกต้ นทุนวัตถุดิบ ส่ งผลดีต่อเนื่องไปจนถึงปี 63
นายจิ ต ติ พ ร จั น ทรั ช กรรมการผู จ้ ดั การใหญ่ บริ ษ ัท เอ็ ก โซติ ค ฟู้ ด จากัด (มหาชน) หรื อ XO
ผูส้ ่ งออกรายใหญ่ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรส และน้ าจิ้ม รวมทั้ง เครื่ องแกง เครื่ องประกอบอาหารไทย เปิ ดเผย
ถึง ภาพรวมธุ รกิ จปี 2562 คาดจะเป็ นอีกปี ที่ดีของบริ ษทั ฯ มีผลประกอบการขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่ องจากปี
2561 ที่ผา่ นมา และเชื่ อมัน่ ว่ารายได้รวมจะเติบโตตามเป้ าหมาย 10 - 15% เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า ซึ่ งเป็ นไป
ตามแผนงานเดิมที่คาดการณ์ไว้ต้ งั แต่ปี 2561
ปั จจัยที่ สนับสนุ นผลประกอบการให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่ อง มาจากแผนการขยายฐานลู กค้าเพิ่ ม
โดยยังคงมุ่งเน้นการขยายฐานลู กค้าไปสู่ ตลาดต่างประเทศเป็ นหลัก จากปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ส่ งออกสิ นค้าไป
จาหน่ ายทัว่ โลกประมาณ 60 ประเทศ สอดรับกับความต้องการสิ นค้ากลุ่มอาหารที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นทัว่ โลก
ขณะเดี ยวกัน บริ ษทั ฯ มีแผนจะเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่อีก 5 -10 รายการ โดยเน้นสิ นค้าประเภทซอสปรุ งรสที่มี
ความเชี่ ยวชาญทั้งด้านการผลิ ตและความต้องการผูบ้ ริ โภค และยังเป็ นสิ นค้าหลักของบริ ษทั ฯ มีอตั รากาไร
สู งเมื่อเทียบกับสิ นค้ากลุ่มอื่น
โดยมองศัก ยภาพการท าก าไรของบริ ษ ัท ฯ ในปี นี้ จะแข็ง แกร่ ง ต่ อ เนื่ องจากปี 2561 ซึ่ งเป็ นปี ที่
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นด้านการบริ หารต้นทุ นวัตถุ ดิบเป็ นอย่างมาก สะท้อนจากอัตรากาไรขั้นต้นและอัตรากาไร
สุ ทธิ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับปี 2560 โดยในปี 2562 นี้ บริ ษทั ฯ จะได้รับอานิสงส์จากการ
ทาสัญญาจัดซื้ อวัตถุดิบสาคัญ ซึ่ งประกอบด้วยน้ าตาลและกระเทียม ในราคาที่ต่า ขณะเดียวกัน บริ ษทั ฯ ยังมี
ศักยภาพในการปรับราคาขายให้สอดคล้องกับราคาตลาดโลก
"เรามัน่ ใจ ยอดขายในปี นี้ XO จะสามารถเติบโตเฉลี่ ย 10 – 15% หลังเห็ นทิศทางธุ รกิ จในปี 2561
เติบโตได้อย่างสวยงามตามเป้ าหมายที่วางไว้ ซึ่ งเห็นสัญญาณบวกมาตั้งแต่ผลประกอบการงวด 9 เดือนแรก
ปี 2561 บริ ษ ทั ฯ สามารถท ากาไรสุ ท ธิ สู งสุ ดเป็ นประวัติก ารณ์ เป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ว แผนงานหลักปี นี้ จะ
มุ่งเน้นการขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศที่เป็ นลูกค้าเดิมของเรา และประเทศใหม่ๆ โดยจะเดินสายออกงาน
แสดงสิ นค้าในปี นี้ ประมาณ 15 - 18 งาน และให้ความสาคัญกับการบริ หารจัดการภายใน เพื่อรักษาระดับ
มาร์ จิ้นให้ดีต่อเนื่องในปี นี้ได้" นายจิตติพร กล่าว

นายจิ ต ติ พ ร กล่ าวทิ้ งท้ายอี ก ว่า ในปี 2561 XO สามารถบริ ห ารจัด การต้น ทุ น วัต ถุ ดิ บ ได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพ และจะดี ต่อเนื่ องในปี นี้ โดยราคากระเที ยมที่ เริ่ มปรั บ ลดลงมาตั้งแต่ ก ลางปี ก่ อน ในราคา
กิ โลกรั มละ 50 บาท จะสามารถใช้ราคาดังกล่ าวไปจนถึ งสิ้ นปี 2562 ราคาน้ าตาลประเภทไซรั ป ที่ ใช้ใน
โรงงานใหม่ และราคาน้ าตาลทรายที่ใช้ในโรงงานเดิม เริ่ มใช้เรทราคาต้นทุนใหม่ ที่ปรับลดลงจากปี 2561
เรี ยบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ทาการเจรจากับคู่คา้ เพื่อขอทาสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า และสามารถล็อก
ราคาต้นทุนน้ าตาลได้ยาวไปจนถึงกลางปี 2563 และล็อกราคาต้นทุนกระเทียมยาวไปจนถึงปลายปี 2563 ซึ่ ง
เป็ นระดับราคาต้นทุนที่ดีมาก
ด้ านฝ่ ายวิจัย บล. คันทรี่ กรุ๊ ป ระบุ หลังจากที่ XO ได้รับ ผลดี จากต้นทุ นหลักอย่างราคาน้ าตาลที่
ปรั บ ตัวลดลงตั้งแต่ ต้นปี 2561 ที่ ผ่านมา เห็ นได้จากผลประกอบการที่ มี ก ารเพิ่ มขึ้ นอย่างมากโดยเฉพาะ
ในช่ วง 3Q18 ที่มีกาไรสุ ทธิ สูงถึง 68 ลบ. (+252%YoY,+56%QoQ) และรวมแล้วในช่วง 9M18 มีกาไรสุ ทธิ
อยู่ที่ 157 ลบ. (+219%YoY) ซึ่ งผลดี จากต้นทุ นที่ ลดลงนั้นทาง XO มีก ารล็ อกราคาไว้จนถึ งปี 2563 แล้ว
แบ่ ง เป็ นล็อ กราคาน้ าตาลถึ งช่ วง 1H20 และกระเที ย มถึ ง 2H20 (ต้น ทุ น ทั้งสองส่ วนประมาณ 15-20%)
ซึ่ งจะทาให้อตั รากาไรขั้นต้นของ XO ยังคงอยูใ่ นระดับสู งได้ต่อไปอีกอย่างน้อย 1.5 ปี
จากผลดี ของการล็ อกต้นทุ นไว้ขา้ งต้นรวมกับ การปรั บ ราคาที่ มี ผลไปตั้งแต่ช่ วง 3Q18 ที่ ผ่านมา
(ปรั บ ราคาเฉลี่ ยตั้งแต่ 1.5%-6.5%) นอกจากนี้ ในปี 19 จะยัง มี ก ารออกสิ น ค้าประเภทใหม่ ออกมาอย่าง
ต่อเนื่ อง ซึ่ งจะทาให้มีการใช้กาลังการผลิตในโรงงานแห่ งใหม่ได้มากขึ้น อันจะทาให้ผลประกอบการยังคง
เห็ นการเติบโตได้อย่างต่อเนื่ องอีกอย่างน้อย 3 ไตรมาส (จนถึงช่วง 1H19 ส่ วน 2H19 เป็ นต้นไปการเติบโต
อาจจะไม่สูงนักเพราะฐานกาไรที่ค่อนข้างสู งแล้ว) เมื่อเทียบกับช่ วงเดี ยวกันของปี ก่อน โดยเฉพาะในงวด
4Q18 ที่ คาดว่าจะเห็ นการเติ บโตได้อย่างมาก (ส่ วนหนึ่ งจากฐานที่ ค่อนข้างต่ าในช่ วง 4Q17 ที่ มีกาไรสุ ทธิ
เพียง 10 ลบ.)
ด้วยกาไรสุ ทธิ ในช่วง 9M18 ของ XO ที่สูงถึง 157 ลบ. (+219%YoY) ขณะที่แนวโน้ม 4Q18 ที่คาด
ว่าผลประกอบการยังจะออกมาอยู่ในระดับสู งได้ต่อเนื่ อง (เบื้ องต้นมี โอกาสที่ ระดับ 60 ลบ.ใกล้เคี ยงกับ
3Q18) เราจึงคาดกาไรสุ ทธิ ในปี 18 ได้ใหม่ที่ 215 ลบ. ส่ วนปี 19 ด้วยการเปิ ดตลาดใหม่ ผลดี จากการปรับ
ราคาและต้น ทุ นที่ ล ดลงที่ จะเข้ามาเต็ม ปี ท าให้เราประเมิ นก าไรสุ ท ธิ จะเพิ่ ม ขึ้ น 15%YoY มาอยู่ที่ ระดับ
247 ลบ. สาหรับคาแนะนาการลงทุน ด้วยปั จจัยบวกจากแนวโน้มผลประกอบการที่คาดว่าจะยังเห็ นการ
เติ บโตได้ต่อเนื่ อง อีกทั้งราคาหุ ้นยังมีส่วนต่างกับมูลค่าเหมาะสมที่เราประเมินไว้ที่ 14.60 บาท จึงแนะนา
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