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XO ปรับเป้าก าไรเพิ่มเป็นโต 30 – 40% รับแนวโน้ม Q2/64 ออเดอร์แน่น 
ด้านโบรกฯ คาดเห็นก าไรสูงสุดใหม่  

XO แย้มซอสส่งออกทะลัก หนุนแนวโน้ม Q2/64 ส่อแววสวยกว่าไตรมาสแรก ปัจจุบันมีออเดอร์ใน
มือแล้ว 450 ล้านบาท พร้อมปรับเป้าก าไรปี 64 ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ โดยคาดก าไรสุทธิท้ังปีจะ
เติบโตจากปีก่อน 30-40% จากเดิมวางไว้จะเติบโต 20-25% สะท้อนผลงานเดินหน้าตามแผน ท าสถิติสูงสุด
ใหม่ต่อเน่ือง  
 

นายจิตติพร จันทรัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ากัด (มหาชน) หรือ XO ผูส้่งออกซอส
ปรุงรสและเคร่ืองแกงเคร่ืองประกอบอาหารไทย เปิดเผยถึง แนวโนม้ไตรมาส 2/2564 มีทิศทางการเติบโตขึน้เมื่อเทียบ
กับไตรมาส 1 ที่ผ่านมา และเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากค าสั่งซือ้ของลกูคา้เก่า โดยมีตลาดหลกัในยุโรป และ
การขยายตลาดใหม่เพ่ิมขึน้ วางงบลงทุนจ่ายค่าแรกเขา้ (Listing fee) เพ่ือเพ่ิมพืน้ที่ขาย กระตุน้ยอดขายใหเ้ติบโต 
และมุ่งเน้นการผลักดันสินคา้กลุ่มซอส ซึ่งเป็นสินคา้กลุ่มหลักที่มีก าไรสงูที่สุดในกลุ่มใหข้ยายตัวเพ่ิมขึน้ โดยในไตร
มาส 2/2564 มีค าสั่งซือ้ในมือที่รออยู่แลว้ที่ 450 ลา้นบาท รวมถึงตน้ทุนวัตถุดิบอยู่ในระดับต ่าจนถึงสิน้ปี 2565 และ
ปัญหาขาดแคลนตูค้อนเทนเนอรส์  าหรบัส่งออกกระทบบริษัทนอ้ยมาก  

ทัง้นี ้บริษัทฯ จึงปรบัเป้าหมายก าไรสทุธิทัง้ปีใหส้อดคลอ้งกับทิศทางการเติบโตในอนาคต โดยปรบัเป้าหมาย
ก าไรสทุธิจากเมื่อตน้ปี 2564 วางไวก้ าไรจะเติบโต 20-25% เป็นเติบโตเพ่ิมขึน้ 30-40% จากปี 2563 ที่ผ่านมาท าก าไร
สุทธิอยู่ที่  318 ลา้นบาท รายไดอ้ยู่ที่ประมาณ 1,275 ลา้นบาท สะทอ้นผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน และ
ภาพรวมผลการด าเนินงานในไตรมาส 1/2564 ที่ประกาศออกมา ประสบความส าเร็จและสามารถท าสถติสงูสุดใหม่ 
โดยมีก าไรสุทธิ 104.85 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 121.62% มีรายไดจ้ากการขายสินคา้ 351.54 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 29.02% 
จากงวดเดียวกันของปีก่อน และมีอตัราก าไรขั้นตน้ 45.46% มีอตัราก าไรสทุธิอยู่ที่ 29.46%  

ด้านบทวิเคราะห ์ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) ระบุ XO แนวโนม้ปี 64 คาดเห็นก าไรสูงสุดใหม่ จากออเดอร์
เต็มไตรมาส ยังคงค าแนะน า “ซือ้” แต่ปรับราคาเป้าหมายขึน้เป็น 26.00 บาท จากเดิมท่ี 18.00 บาท อิง 2021E 
ใหม่ที่ 23x (เทียบเท่า 5-yr average PER) จากเดิมที่ 18% เทียบเท่า -0.5SD เรามีมมุมองเป็นบวก มากขึน้จากการ
ประชุมนักวิเคราะหว์านนี ้ (19 พ.ค.21) มีประเด็นส าคญัดงันี ้ 

ผู้บริหารตั้งเป้าใหม่ ก าไรปี 2021E โต +30% ถึง +40% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน (YoY) จากเดิมที่  
+20% ถึง +25% (YoY)  และ คาดรายได ้ 2Q21E โตต่อเน่ืองจาก 1Q21 จากยอดขายที่อยู่ในมือราว 450 ลา้นบาท 
และสามารถส่งมอบไปแลว้มากกว่า 200 ลา้นบาท ขณะที่ กลยุทธก์ารขายใหม่ Listing fee เห็นผลเร็วกว่าที่คาด โดย



 

ยอดขายเร่ิมเข้ามา ตั้งแต่ 1Q21 จากเดิมที่คาดเห็น 3Q21E ส าหรับ ซอสกัญชงไดร้ับการตอบรับจากลูกคา้อย่างดี
หลงัส ารวจตลาดในยุโรป คาดหาก อ.ย. อนมุติั บริษัทสามารถผลิตและส่งออกไดภ้ายใน 6-8 สปัดาห ์ 

จึงปรบัประมาณการก าไรสทุธิปี 2021E/22E เพ่ิมขึน้ +13% เป็น 484 ลา้นบาท (+52% YoY) จาก เดิมที่ 427 
ลา้นบาท (+34% YoY) และปรบัก าไรสทุธิปี 2022E เพ่ิมขึน้เป็น +19% เป็น 550 ลา้น บาท (+14% YoY) จากเดิมที่  
461 ลา้นบาท (+8% YoY) โดยก าไรสทุธิที่ประเมินสูงกว่าเป้าของบริษัท และเช่ือว่าบริษัทมีความสามารถในการท า
ก าไรไดต้ามที่คาดการณ์ไว ้ จากแนวโนม้ก าไร 2021E ท าสถิติใหม่ จากยอดขาย 2021E ที่สงูราว 450 ลา้นบาท และ
การเขา้สู่ช่วง high season ของธุรกิจ ในช่วง 2H21E นอกจากนีป้ระมาณการก าไรยังมี upside จากผลิตภณัฑก์ัญชง 
ปัจจุบันยังรอความ ชัดเจนทางกฎหมายจาก อ.ย.  

ราคาหุน้ปรับตัวขึน้และ outperform SET +37% ในช่วง 1 เดือน จากผลประกอบการ 1Q21 เติบโต ดีกว่า
คาด โดย XO ปัจจุบันเทรดที่ 2021E PER ที่ 17x (-0.5SD below 5-yr average PER) โดยเรา ประเมินราคาเป้าหมาย 
PER ที่  23x มีความเหมาะสมจาก 1) ความตอ้งการผลิตภัณฑซ์อสปรุงรสยังสามารถขยายตัวไดต่้อเน่ืองไปถึงปี  
2022E จากกลยุทธใ์หม่, 2) บริษัทไดท้  าการ lock ราคาตน้ทุนไป จนถึงปี 2022E เรียบรอ้ยแลว้ และ 3) GPM จะยัง
สามารถอยู่ในระดับสูง และท าให ้EPS CAGR (2020-2022E) ขยายตัวต่อเน่ืองที่  31.4% สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่  
24% 
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