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วันที่ 5 เมษายน 2562
'XO' ส่ งสั ญญาณ ผลประกอบการไตรมาส 1 ดีต่อเนื่อง
ยืนเป้ ารายได้ ท้ งั ปี โต 10-15% กาไรทุบสถิติ

“เอ็กโซติค ฟู้ด” คาดแนวโน้ มรายได้ ไตรมาส 1/2562 เติบโตต่ อเนื่ อง อานิสงส์ ส่ งไลน์ ผลิตภัณฑ์ ซอสเจาะ
ตลาดใหม่ -ล็อคราคาวัตถุดบิ ยืนเป้ าหมายรายได้ ท้ งั ปี นีเ้ ติบโต 10-15% สอดรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหาร
ของไทย มัน่ ใจผลประกอบการทั้งปี สร้ างสถิตินิวไฮ
นายจิตติพร จันทรัช กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เอ็กโซติค ฟู้ด จากัด (มหาชน) หรื อ XO ผูส้ ่ งออกรายใหญ่
ในผลิ ต ภัณ ฑ์ซ อสปรุ งรส และน้ า จิ้ ม รวมทั้ง เครื่ องแกง เครื่ องประกอบอาหารไทย เปิ ดเผยว่า แนวโน้ม ผล
ประกอบการไตรมาส 1/2562 คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่ องเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนและไตรมาสก่อน
หน้า เนื่ องจากยอดขายในช่วงต้นปี ขยายตัวตามเป้ าหมาย มีการปรับราคาขายให้สอดรับกับต้นทุนการผลิตเริ่ มเห็น
ผล รวมถึงการบริ หารจัดการต้นทุนวัตถุดิบที่บริ ษทั ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่ องก็เริ่ มเห็นผลเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ บริ ษทั ยังเชื่ อมัน่ ว่าผลประกอบการทั้งปี 2562 จะเป็ นไปตามเป้ าหมาย หรื อรายได้มีการเติบโต 1015% ขณะที่กาไรมีแนวโน้มจะทาสถิติสูงสุ ดอีกครั้ง เนื่ องจากการปรับขึ้ นราคาขายจะสร้างอานิ สงส์ให้กบั บริ ษทั
เต็มปี ในปี นี้ เช่นเดียวกับการทาสัญญาซื้ อวัตถุดิบล่วงหน้า ขณะเดียวกัน บริ ษทั จะเจาะตลาดสิ นค้ากลุ่มซอสปรุ งรส
และน้ าจิ้มเพื่อขยายสู่ ช่องทางการขายใหม่ และลูกค้าในประเทศที่มีศกั ยภาพ
โดยปั จจุ บัน XO มี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์แ บ่ งออกเป็ น 5 กลุ่ มหลัก ได้แ ก่ กลุ่ มซอสปรุ งรสและน้ า จิ้ ม มี สัด ส่ ว น
ประมาณ 80% ของยอดขายในปี ที่ผา่ นมา รองลงมา คือ กลุ่มเครื่ องแกงเครื่ องประกอบอาหารไทย , กลุ่มเครื่ องดื่ม ,
กลุ่มอาหารสาเร็ จรู ปพร้อมรับประทานอาหาร และกลุ่มอื่นๆ
ขณะที่ ฝ่ ายวิจยั บล.โนมูระ พัฒนสิ น เผยแพร่ ผ่านบทวิเคราะห์ว่า บริ ษทั เอ็กโซติค ฟู้ด (XO) มีภาพธุ รกิจ
สดใส แนวโน้มกาไรโตต่ ออี กอย่างน้อย 2 ไตรมาส จาก Organic growth ทางฝั่ งของยอดขาย การขยายตลาดใน
ประเทศใหม่ และความสามารถในการบริ หารต้นทุน-ล็อคราคาวัตถุดิบได้อย่างน้อยสิ้ นปี 2562 อีกทั้งยังมีฐานะทาง
การเงินที่แข็งแกร่ ง เป็ น Net cash company จึงคงคาแนะนา ซื้ อลงทุน ด้วยมูลค่าเหมาะสม 14.60 บาท
ขณะที บล.เอเชี ย เวลท์ ระบุในบทวิเคราะห์ คาดการณ์ว่ากาไรสุ ทธิ ปี 2562 ของ XO จะยังเติบโตต่อเนื่ อง
จากปี 2561 สาเหตุจาก (1) รายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยสาหรับปี 2562 บริ ษทั ตั้งเป้ารายได้เติบโต 10-15% จากการรับรู ้การ
ขายสิ นค้าราคาใหม่เต็มปี และบริ ษทั ตั้งเป้ าขายสิ นค้ากลุ่มซอสเพิ่มขึ้ น โดยเฉพาะในประเทศออสเตรเลียที่ บริ ษทั
เพิ่งเข้าตลาดได้เมื่อปลายปี 2561 นอกจากนี้ บริ ษทั ได้เปลี่ยนสกุลเงินที่ใช้ในการซื้ อขายกับลูกค้ารายใหญ่แห่ งหนึ่ ง
จากสกุลเงินดอลลาร์เป็ นสกุลเงินบาท เพื่อลดความเสี่ ยงด้านค่าเงิน คาดในปี 2562 สัดส่ วนยอดขายสกุลเงินบาทอยู่
ที่ 70-75% เที ยบกับปี 2561 ที่ มีสัดส่ วนอยู่ที่ 56% (2) อัตรากาไรขั้นต้นที่ ดีข้ ึ น จากต้นทุ นวัตถุดิบ เช่ น น้ าตาล
กระเที ยม และพริ ก ที่ ต่ า โดยบริ ษทั สามารถล็อคต้นทุ นน้ าตาลที่ ราคาต่ าได้ถึงครึ่ งแรกปี 2563 และล็อคราคา
กระเทียมได้ถึงครึ่ งหลังปี 2563
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