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TOA: อุปสงค์ต่อสีทาอาคารที่ฟื้นขึ้นจะหนุนก าไร 4Q21

การประชุมนกัวเิคราะห์ทีผ่า่นมาใหน้้ าหนกักลาง ๆ คาดก าไร 4Q21 จะฟืน้ขึน้ QoQ แตท่รงตัว YoY
จากตน้ทนุทีสู่งขึน้

• คาดก าไร 4Q21 จะปรับดีข้ึน QoQ จาก 1) ราคาขายผลิตภัณฑ์ทีป่รับสูงขึ้น 4%-5% ใน 3Q21 2) อุปสงค์การใช้
ผลิตภัณฑ์สีทาอาคารที่แข็งแกร่งทั้งในไทยและเวียดนาม และ 3) ปัจจัยตามฤดูกาล

• คาดอัตราก าไรขั้นต้น (GPM) ใน 3Q21 คือจุดต่ าสุดของปีเพราะ 1) ราคาขายผลิตภัณฑ์ปรับเพิ่มขึน้แล้ว 2) ราคา
วัตถุดิบปรับลดลงในช่วงปลาย 4Q21 อิงจากทีส่ านักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) ประเมินว่า
ราคาน้ ามันดิบจะลดลงในปี 2022 (มากกว่า 50% ของต้นทุนการขาย (COGS) จะเกี่ยวโยงกับราคาน้ ามัน)

• ประเมินก าไรปี 2022 ที่ 2.2 พันล้านบาท (+15%YoY) หนุนจากอุปสงค์การใช้สีทาอาคารและวสัดุก่อสร้างจาก
กลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ (ความต้องการทาสีอาคารใหม่)

มองวา่บรษิทัมงีบดลุที่แขง็แกร่งและอปุสงคก์ารใชส้ทีาอาคารทีสู่ง จึงคงค าแนะน า “ซือ้” ด้วยราคา
เป้าหมายที่ 38.0 บาท อิง 35xPE’22E หรือใกล้เคยีงคา่เฉลีย่ 5 ปีของบรษิทั

บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์
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GPM ทีโ่ตขึน้ QoQ มีแรงหนุนจากราคาขายทีสู่งขึน้

• คาดก าไร 4Q21 จะปรบัดีขึน้ QoQ จาก 1) ราคาขายผลติภณัฑ์ทีป่รบัสงูขึน้ 4%-5% ใน 3Q21 2) อปุสงค์การใชผ้ลติภณัฑ์สทีาอาคารทีแ่ข็งแกรง่ท ัง้ในไทยและเวียดนาม และ 3)

ปจัจยัตามฤดกูาล

• ราคาไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) หนึ่งในวตัถุดบิหลกัของบรษิทัไดป้รบัเพิม่เป็น US$3,250/ตนั (+58%YoY) ในชว่ง 4QTD (ดชันีชี้วดัจีน) ขณะทีม่องวา่วตัถดุบิทีเ่หลือ (เรซนิ

น ้ายาง ฯลฯ) จะปรบัสูงขึน้ตามสดัสว่นของราคาน ้ามนั ซึง่จะไปกดดนั GPM เชงิ YoY ใน 4Q21 แตเ่ชือ่วา่จะไดร้บัการชดเชยสว่นหนึ่งจากการทีบ่รษิทัมแีผนปรบัเพิม่ราคา

ผลติภณัฑ์ขึน้อกีคร ัง้ในเดอืน พ.ย. หลงัจากปรบัเพิม่ไปแลว้กบัผลติภณัฑ์บางตวักอ่นหน้าน้ี ดงันัน้เราจงึคาดวา่ GPM จะปรบัเพิม่ขึน้ 200bps มายืนทีร่าว ๆ 34% ใน 1H22

• ท ัง้ยงัคาดวา่ GPM ใน 3Q21 จะเป็นระดบัต ่าสดุของปีอกีดว้ย หลงัจาก 1) ราคาขายผลติภณัฑ์ปรบัเพิม่ขึน้แลว้ 2) ราคาวตัถุดบิปรบัลดลงในชว่งปลาย 4Q21 องิจากทีส่ านกังาน

สารสนเทศดา้นพลงังานของสหรฐัฯ (EIA) ประเมนิวา่ราคาน ้ามนัดบิจะลดลงในปี 2022 (มากกวา่ 50% ของ COGS จะเกีย่วโยงกบัราคาน ้ามนั)

• ประเมนิก าไรปี 2022 ที่ 2.2 พนัลา้นบาท (+15%YoY) หนุนจาก 1) อปุสงค์การใชส้ทีาอาคารและวสัดกุอ่สรา้งจากกลุม่โรงแรม รา้นอาหาร และแหลง่ทอ่งเทีย่วตา่ง ๆ (การทาสี

อาคารใหม)่ และ 2) GPM ทีด่ขีึน้

https://www.eia.gov/outlooks/steo/archives/nov21.pdf
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สรุปผลประกอบการ

• ก าไรสุทธิ 3Q21 อยูท่ี ่ 268 ลา้นบาท (-

49%YoY,

-51%QoQ) ต ่าสุดต ัง้แตจ่ดทะเบียน

เป็นหลกัทรพัย์

• รายได้ 3Q21 ลดลงมาอยูท่ี ่ 4 พนัลา้น

บาท (-1%YoY, -12%QoQ) ถูกฉุด

ลงจากปรมิาณการขายผลติภณัฑ์สีทา

อาคารในไทยทีล่ดลง เพราะผลกระทบ

จากมาตรการล็อกดาวน์และเหตุอุทกภยั

• อตัราก าไรข ัน้ตน้ (GPM) ลงมาอยูท่ี ่

30.2% (-700bps YoY, -360bps

QoQ) ต ่าสุดต ัง้แตจ่ดทะเบียนเป็น

หลกัทรพัย์ ซึง่เป็นผลมาจากตน้ทุน

วตัถุดบิทีสู่งขึน้จากราคาน ้ามนัทีสู่งขึน้

• อตัราสว่นคา่ใชจ้า่ยการขายและบรหิาร

(SG&A) ตอ่ยอดขายยงัอยูใ่นระดบัที่

รบัไดท้ี่ 21.9% (+10bps YoY,

+170bps QoQ)
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ผลติภณัฑ์สีทาอาคาร (Decorative Paint) สดัสว่น 66% ของรายได้

ทัง้หมด ประกอบดว้ยสีตกแตง่หรือสีรองพื้นรวมถงึสีรองพื้นป้องกนัสนิม

คณุภาพสูง สีตกแตง่มีสามประเภทหลกั: ผลติภณัฑ์เกรดพรีเมียม ผลติภณัฑ์

เกรดปานกลาง ถงึเกรดอีโคโนมี่ และผลติภณัฑ์สีทาอาคารอืน่ ๆ โดย

พจิารณาจากลกัษณะ คณุภาพ การใชง้าน และราคา

ผลติภณัฑ์สีและสารเคลือบผวิและผลติภณัฑ์ประเภทอืน่ (Non-decorative

paint) สดัสว่น 32% ของรายไดท้ ัง้หมด เป็นกลุม่ทีม่ีคณุสมบตัเิป็นวตัถุดบิ

กอ่สรา้งทีช่ว่ยเสรมิประสทิธภิาพในการใชง้านของผลติภณัฑ์

ผลติภณัฑ์อืน่ (Other non-decorative paint) สดัสว่น 2% ของรายได้

ทัง้หมด ประกอบดว้ยผลติภณัฑ์สีและสารเคลือบผวิส าหรบังานไม้ ผลติภณัฑ์

ฮาร์ดแวร์ เครือ่งมือไฟฟ้า ผลติภณัฑ์สีตกแตง่พเิศษ เครือ่งผสมสีอตัโนมตัิ

และยปิซ ั่มบอร์ด
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