ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 มกราคม 2564
XO ปักธงกำไรปี 64 โต 20-25% ทำ All Time High ต่ อเนื่อง

XO ประเมินสถานการณ์ ต้นปี 64 เป็ นไปตามแผน สินค้ ากลุ่มซอสยังเป็ นพระเอกที่ได้ รับการตอบรับจากลูกค้ า
จำนวนมาก ปัจจุบัน XO มีออเดอร์ แน่ นยาวถึงเดือนกุมภาพันธ์ ถือว่ าเป็ นตัวเลขที่อยู่ในระดับสู ง หนุนผลงาน Q1/64
สวย สะท้ อนดีมานด์ ยงั ล้น แย้มแผนเจาะตลาดยุโรปและจีนในปี นีเ้ ป็ นไปตามแผน ตั้งเป้ ารายได้ ปี 64 โต 10-15% ส่ วน
กำไรตั้งเป้ าโต 20-25% เตรียมบันทึกสถิติสูงสุ ดใหม่ ของบริษทั ฯ
นายจิตติพร จันทรัช กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) หรื อ XO เปิ ดเผยถึง แนวโน้ม
ธุรกิจในไตรมาส 1/64 มีทิศทางที่ดี จากคำสัง่ ซื้ อล่วงหน้าที่เข้ามาตั้งแต่เดือนธันวาคมของปี 63 และรอส่ งมอบยาวไป
จนถึงเดือนกุมภาพันธ์แล้ว เนื่องจากเรามีพื้นที่ขายเพิ่มขึ้น ลูกค้าสัง่ สิ นค้าเพิ่มขึ้น รวมไปถึง การเพิ่มสิ นค้ารสชาติใหม่ๆ
วางจำหน่าย โดยเฉพาะสิ นค้ากลุ่มซอส ซึ่ งเป็ นสิ นค้ากลุ่มที่มีมาร์จิน้ สู ง
บริ ษทั ฯ ยังอยูร่ ะหว่างบุกตลาดในยุโรปและจีนเพิ่มเติมตามแผน โดยวางงบลงทุนจ่ายค่าแรกเข้า (Listing fee)
ในปี นี้ และจะเริ่ มเห็นความชัดเจนในช่วงไตรมาส 3/2564 เป็ นต้นไป ซึ่ งแผนดังกล่าวจะสนับสนุนทั้งยอดขาย และ
กำไรให้เติบโต จาก economy of scale จึงตั้งเป้าปี 2564 รายได้โต 10-15% ส่ วนกำไรตั้งเป้าโต 20-25% ทำสถิติ
สู งสุ ดใหม่ของบริ ษทั ฯ ต่อเนื่องจากปี 2563
อย่างไรก็ดี สถานการณ์ของโควิด-19 ที่กลับมาแพร่ ระบาดในหลายประเทศทัว่ โลก รวมทั้งในประเทศไทย
หรื อแม้ในหลายประเทศจะเริ่ มฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 กันแล้วก็ตาม แต่จ ำนวนผูต้ ิดเชื้อก็ยงั เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในยุโรป
จึงมองว่า จะยังคงส่ งผลในเชิงบวกให้บริ ษทั ฯ แต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักในการเติบโตของ XO
ด้านบทวิเคราะห์ บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น ระบุ XO คาดในไตรมาส 1/64 ทำกําไรสู งสุ ดนับแต่ก่อ
ตั้งบริ ษทั ยังคงมุมมองบวก แนะนํา “ซื้ อ” จาก TP21F 15.3 บาท เนื่องจาก
1) ยังเป็ นอุตสาหกรรมที่ดี และสอดรับกับกระแสการประกอบอาหารเองในยุโรป
2) เป็ นหุน้ Export ที่ผลกระทบน้อยจากเงินบาทแข็ง (เทียบ สหรัฐ) จากสัดส่ วน 75% ขายเป็ นเงินบาทเทียบ
เงินยูโร ซึ่ งได้ประโยชน์เชิงเปรี ยบเทียบจากบาทอ่อนค่าด้วย
3) โอกาสจ่ายปันผลที่มากกว่าคาด จากปั จจุบนั คาด 0.36 บาท/หุน้ (Yield 3%, Payout 50%) จากฐานะการ
เงิน Net cash และไม่มีแผนลงทุนใหญ่
4) ประเมินกําไรไตรมาส 4/2563 ทำได้ 71 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผา่ นมา จากคําสัง่ ซื้ อลดและ
ปัญหาตูค้ อนเทนเนอร์ขาดแคลน แต่ไม่เป็ น Downside ต่อประมาณการ ขณะที่ คาดกําไรจะกลับมาสู่ จุดที่ดีมากและ
ลุน้ ทํา All time high ในไตรมาส 1/2564 จากฤดูหนาว , โควิด-19 ในรอบที่ 2 หรื อ รอบที่ 3 ในยุโรป หนุนคําสัง่ ซื้ อ
กลับมาสู ง

5) ราคาหุน้ ปรับขึ้นมาแม้มี ความคืบหน้าวัคซี นโควิด-19 สะท้อนถึง มุมมองตลาดที่ดีข้ ึนจากโอกาสผล
ประกอบการยังเติบโต แม้ผา่ น โควิด-19 และยังซื้ อขาย PER21F 15.6 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 21 เท่า
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