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บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี SAT 
“4Q52 กําไรสุทธิสูงสุดในป 52”  
สรุปประเด็นสําคัญ
- 4Q52 กําไรสุทธิโตตอเน่ือง 

- ป 53 ยังตั้งเปาโต 20% แตมีโอกาศเพิ่มมากกวาน้ี   

- ปรับผลประกอบการป 53 เพิ่มจากเดิม 27% แนะนํา “เก็งกําไร” 
 4Q52 กําไรสุทธิโตตอเนื่อง  

เราคาดการณเบ้ืองตนเก่ียวกับผลประกอบการของ SAT ในงวด 4Q52 วาจะมีกําไร
สุทธิสูงสุดในรอบปอยูที่ระดับ 156 ลานบาท โดยไดรับปจจัยบวกจากการที่คาดวา
การผลิตรถยนตจะปรับเพ่ิมข้ึน 6.8%YoY และการรับรูรายไดจากคูโบตา ทําใหการใช
กําลังการผลิตของ SAT เพ่ิมข้ึนมาอยูที่ 80% จาก 63%ในงวด 3Q52 นอกจากนี้การ
ที่รายไดในงวด 4Q52 ปรับเพ่ิมข้ึนทําใหกําไรข้ันตนปรับเพ่ิมข้ึนตามไปดวย โดยคาด
วาจะสูระดับ 19-20% ขณะที่คาใชจายในการขายและบริหารคาดวาจะเขาสูระดับปกติ 
หลังจากไมมีการบันทึกคาใชจายพิเศษเหมือนในงวด 3Q52 ทําใหรวมแลวเราคาดวา
กําไรสุทธิในป 52 จะอยูที่ 280 ลานบาท ลดลง 56%YoY  
 

 ป 53 ตั้งเปาโต 20% แตมีโอกาศเพิ่มมากกวาน้ี  
สําหรับผลประกอบการป 53 SAT ยังตั้งเปาการเติบโตเชนเดิม โดยคาดรายไดเพ่ิมข้ึน
ประมาณ 20%YoY มาจากการเพิ่มข้ึนของการผลิตรถยนตที่ระดับ 10%YoY และการ
รับรูรายไดจาก คูโบตา เพ่ิมจากป 52 อีก 160% (จาก 250 ลานบาท เปน 650 ลาน
บาท) นอกจากนี้ยังจะมีการผลิตชิ้นสวน คอยลสปริง ใหกับ Nissan ในโครงการ Eco 
Car เพ่ิมอีก นอกจากนี้ความคืบหนาของโครกงารที่อยูระหวางการเจรจามีความ
คืบหนา 1 โครงการไดแกการผลิตสงใหกับ HINO, Long Beach ประเทศสหรัฐฯ ที่มี
มูลคาประมาณ 766 ลานบาท (ทยอยรับรู 5 ป) โดยผานการเจรจาดานราคาไปแลว 1 
ครั้ง ปจจุบันอยูระหวางรอตกลงราคารอบที่ 2 สวนโครงการอ่ืนๆยังอยุระหวางการ
เจรจาเชนเดิม ซึ่งหาก SAT ไดรับคําสั่งซื้อดังกลาวเพิ่ม จะทําใหรายไดมีการเติบโต
มากกวาที่คาดไวได   
สําหรับโครงการ Eco Car ที่ลาสุดทาง ซูซูกิ ประกาศเดินหนาโครงการ โดยคาดวาจะ
เปดขายไดในป 2555 โดยลาสุดทาง SAT อยูระหวางการเจรจาในการผลิตสินคา
ใหกับ ซูซูกิ โดยคาดวาจะทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมในชวงปลายป 53 (สวนของ มิต
ซูบิชิ โตโยตา และทาทา อยูระหวางรอแบบจากทางคายรถทั้ง 3 คาย)  
 

 ปรับผลประกอบการป 53 เพิ่มจากเดิม 27%  
เราปรับผลประกอบการในป 53 ของ SAT เพ่ิมจากเดิมเพ่ือสะทอนถึงการฟนตัวของ
อุตสาหกรรมยานยนตและกําไรข้ันตนที่ฟนตัวเร็วเกินคาด โดยคาดรายไดอยูที่ 5,203 
ลานบาท และคาดกําไรขั้นตนอยูที่ 19.7% (ดีกวาเดิมที่คาดรายไดไว 5,048 ลาน
บาทและ 18.07%) ทําใหเราคาดกําไรสุทธิจะปรับตัวเพ่ิมข้ึนถึง 82%YoY มาอยูที่ 
510 ลานบาท ทั้งนี้เราคาดวา SAT จะไมจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการในป 52 
เน่ืองจากมีโครงการลงทุนในป 53 ตอเนื่องอีกกวา 650 ลานบาท แตสําหรับผล
ประกอบการป 53 เราคาดวาจะจายเงินปนผลประมาณ 0.51 บาท (จายในป 54)  
คําแนะนําการลงทุน เรายังคงคําแนะนําเดิมคือ “ซื้อเก็งกําไร” จากการคาดการณถึง
การฟนตัวของผลประกอบการ โดยประเมินมูลคาเหมาะสมป 53 ใหมไดที่ 16.98 
บาท (PER 10X) ซึ่ง ณ ราคาปดลาสุดยังมี Upside Gain อีกถึง 33%  
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ลักษณะการดําเนินธุรกิจ : 
บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตชิ้นสวน
ย า น ย น ต ใ ห แ ก ผู ผ ลิ ต ย า น ย น ต 
(Original Equipment Manufacturer 
"OEM") ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
โดยมีผลิตภัณฑหลักไดแก เพลาขาง 
(Axle Shaft) รวมทั้งลงทุนในบริษัทอ่ืน
ที่ประกอบกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนต
ทําใหผลิตภัณฑของกลุมบริษัทมีความ
หลากหลายมากขึ้น 
 

ขอมูลบริษัทฯ : 
Share O/S 300 ลานหุน 
Par Value 1 บาท 
Mkt. Cap 3,810 ลบ. 
Market Weight 0.07% 
Foreign Limit 49.0% 
Foreign Holding 15.8% 

การเคลื่อนไหวของราคารายวัน : 

 
Major Shareholders : 
1. บริษัท สมบูรณ โฮลดิ้ง จํากัด   26.67% 
2. กองทุน เพ่ือการรวมลงทุน 10.00% 
3. บมจ. ภัทร   5.81% 
4.นางมาลินี กิตะพาณิชย 4.93% 
5. Morgan Stanley & Co. 
International PCL 

4.08% 

Analyst   โดม คุณประยูรสวัสด์ิ        
Tel: 0-2205-7000  Ext. 4405 
Email:domeku@sec.countrygroup.co.th   

  แนะนํา    เก็งกําไร 
Sector ยานยนต 
Share Price (1/12/52) 12.70 บาท 
Target Price 16.98 บาท 
Up Side Gain 33.7%  
 

Forecasts and Rating 

  
Net Profit 

(Btm) ESP (Bt) BV (Bt) PER 
(x) P/BV (x) DPS 

(Bt) 
2010F 510 1.70 10.99 7 1.16 0.51 
2009F 280 0.93 9.29 14 1.37 0.00 
2008 635 2.12 8.54 6 1.40 0.30 
2007 591 1.97 7.51 6 1.55 0.70 

Source: CGS Estimate

บริษัทฯและนักวิเคราะห ไมมีสวนไดเสีย 
หรือเก่ียวของกับบริษัทที่จัดทํารายงานนี้          

SAT’s CG Scoring 2008:  ดีเลิศ 

     (Score Range 90-100) 
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คําชี้แจง 
       การเปดเผยผลการสํารวจของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื่องการ
กํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) น้ี เปนการดําเนินการตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยการสํารวจของ IOD เปนการสํารวจและ
ประเมินจากขอมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย 
เอ็มเอไอ ท่ีมีการเปดเผยตอสาธารณะ และเปนขอมูลท่ีผูลงทุนทั่วไปสามารถเขาถึงได ดังน้ัน ผลการ
สํารวจดังกลาวจึงเปนการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไมไดเปนการประเมินการปฏิบัติ 
และมิไดมีการใชขอมูลภายในในการประเมิน 
       อน่ึง ผลการสํารวจดังกลาว เปนผลการสํารวจ ณ วันที่ปรากฏในรายงานการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทยเทาน้ัน ดังน้ัน ผลการสํารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงไดภายหลังวันดังกลาว ท้ังน้ี 
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) มิไดยืนยันหรือรับรองถึงความถูกตองของผลการ
สํารวจดังกลาวแตอยางใด 
 
Source : IOD 

ชวงคะแนน           สัญญาลักษณ            ความหมาย 
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