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SAT
ไดรับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวขึ้นตามคาด 

Sales Net income EPS P/E
Bt mn Bt mn Bt/share (x)

2009 4,295            310 1.03 20.3
2010F 6,263            771 2.48 8.5
2011F 7,149            800 2.35 8.9

Dividend yield -12/10F (%) 3.9
Price to book value - 12/10F (x) 1.4

Absolute performance (3,6,12M) (%) -27.6; -2.8; 45.8
Relative performance (3,6,12M) (%) -25.3; -10.7; 9.3

Revised Previous
Normalized profit (Bt mn) 800 854
Assumptions
Sales (Bt mn) 7,149 7,211
Gross margin (%) 20.0 22.0

2011F

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลย ี
ไดรับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวขึ้นตามคาด 

ถือ  

สุโชติ ถิรวรรรรัตน ราคาปจจุบัน (บ.)  21.00
66.2658.8888 Ext.8852 ราคาเปาหมาย (บ.) 24.70
suchott@kgi.co.th Upside (%) 17.6
 

 
สรุปประเด็นสําคัญ และขาวลาสุด 
 ยอดขายมีแนวโนมดีใน 1H54 
 อยางไรก็ดี เราคาดวาอัตรากําไรขัน้ตนจะไดรับผลกระทบจากราคา

เหล็กท่ีปรับตัวขึ้น 
 ปรับลดประมาณการกําไรสุทธิในป 2554 ตามความกังวลเกี่ยวกับ

ตนทุนวัตถุดิบ 
 คงแนะนํา ‘ถือ’ โดยมีราคาเปาหมายใหมในป 2554 ท่ี 24.70 (จาก 

32.50) บาท 
 

ปรับลดประมาณการกําไรจากความกังวลเกี่ยวกับราคาเหล็ก 
บริษัทฯ คาดวายอดขายของ SAT ในป 2554 จะโตตามเปาที่ 12.0-15.0% YoY 
ซึ่งสอดคลองกับประมาณการของเราที่ 14.1% YoY มาอยูที่ 7.15 พันลานบาท 
ยอดขายทีเ่พิ่มดังกลาวเกิดจากตัวเลขการผลิตยานยนตที่เพิ่มขึ้น 10.0% YoY 
และยอดขายทีเ่พิ่มขึ้นจากชิ้นสวนของคูโบตา ซึ่งเปนสินคา non-auto แมวา
แนวโนมรายรับจะเติบโตดี เรายังกังวลเกี่ยวกับอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ 
เนื่องจากเราคาดวาราคาเหล็กจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาส 2/54 จากเหตุ
แผนดินไหวและสึนามิในญี่ปุน เราปรับลดประมาณการกําไรสุทธิลง 6.7% 
เหลือ 800 ลานบาทจากความกังวลเกีย่วกับตนทุนวัตถุดิบ และคงแนะนํา ‘ถือ’ 
โดยมีราคาเปาหมายใหมที่ 24.70 (จาก 32.50) บาท 
 
คาดยอดขายในป 2554 จะโต 14.1% YoY  
จากขอมูลของบรษิทัฯ SAT คาดวายอดขายในไตรมาส 1/54 จะโต 22.0-24.0% 
YoY เปน 1.8 พันลานบาท นอกจากนี้ จนถึงปจจุบันลูกคายังไมไดปรับลด
คําสั่งซื้อในไตรมาส 2/54 ดังนั้นเราจึงคาดวารายรับของบริษัทฯ ในครึ่งป
แรกของป 2554 จะเพิ่มอยางมีนัยสําคัญ YoY อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากเปา
อัตราการเติบโตของยอดขายของบริษัทฯ ที่ 12.0-15.0% YoY ปจจัยดังกลาว
ยังหมายถึงวารายรับของบริษัทฯ ในครึ่งปหลังของป 2554 จะเพิ่มในอัตราที่
ลดลงดวย ทั้งนี้ เปาอัตราการเติบโตของยอดขายของบริษัทฯ ใกลเคียงกับ
ประมาณการของเราที่ 14.1% YoY หรืออยูที่ 7.15 พันลานบาท  

ปจจัยที่สงผลตอยอดขายของบริษัทฯ ในป 2554 ประกอบดวย i) ตัวการผลิต
ยานยนตที่คาดวาจะเพิ่มขึ้น 10.0% YoY เปน 1.8 ลานคัน ii) รายรับที่คาดวา
จะเพิ่มขึ้นจาก non-auto parts product กลาวคือ ชิ้นสวนรถแทรกเตอรของ 
Kubota จํานวน 700 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 400 ลานบาทในปที่แลว ทั้งนี้ 
สมมติฐานยอดขายคูโบตาของเราต่ํากวาของบริษัทฯ ที่ 900 ลานบาท 
 
ผลกระทบจากหายนะในญี่ปุน 
สึนามิที่ซัดชายฝงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุนอาจสงผลกระทบตอ
ประเทศไทยและกําไรจากการดําเนินงานของ SAT เนื่องจากเราคาดวาปจจัย
ดังกลาวจะทาํใหราคาเหล็กจะปรับตัวขึ้นอยางตอเนื่องในไตรมาส 2/54 จาก
การปดตัวชั่วคราวของโรงงานเหล็กในญี่ปุนจะทําใหอัตราการใชกําลังการผลิต
โลกลดลง ปจจัยดังกลาวจะเปนความเสี่ยงสําคัญสําหรับ SAT นอกจากนี้ SAT 
ยังมีเหล็กในสินคาคงคลังพอสําหรับการผลิตเพียง 1.5-2.0 เดอืน แมวาบรษิทัฯ 
อาจขอเจรจาปรับราคาขึ้นกับลูกคาเพือ่ชดเชยตนทุนวตัถดุิบที่สูงขึ้น การเจรจา
ดังกลาวอาจตองใชเวลาถึง 1-3 เดือน นอกจากนี้ SAT ยงันาํเขา 2 ใน 3 ของ
วัตถุดิบจากญี่ปุนอีกดวย ซึ่งจะทําใหอัตรากําไรขั้นตนของ SAT ไดรับ
ผลกระทบจากราคาเหล็กที่คาดวาจะผนัผวนในอนาคต ดังนั้นเราจึงปรับลด
สมมติฐานอัตรากําไรขั้นตนในป 2554 ของเราเปน 20.0% (จาก 22.0%) 
 
ผลกระทบอื่น ๆ ตออุตสาหกรรมยานยนตของไทยและ SAT จากเหตุภัยพบิัติ
ในญี่ปุนยังประกอบดวย i) Toyota Thailand ไดประกาศหยุดการผลิตลวงเวลา 
เนื่องจากมีความไมแนนอนเกี่ยวกับชิ้นสวนที่ไดรับจากญี่ปุนและการผลิตโดย
บริษัทผูผลิตชิ้นสวนชาวญี่ปุนในประเทศไทย ทั้งนี้คาดวาการชะลอการผลิต
ดังกลาวจะกินเวลา 1 ราวสัปดาห ii) Nissan อาจปรับแผนการสงออก Nissan 
March ซึ่งเปนรถอโีคคารรุนแรกในประเทศไทยไปยังญ่ีปุน อยางไรก็ดี เราคาด
วาผลกระทบสองประการสุดทายจะเกดิขึ้นเพียงระยะสั้นและไมสงผลกระทบ
ตอประมาณการกําไรของ  SAT อยางมีนัยสําคัญ 
 
ปรับลดกําไรสุทธิในป 2554 
แมเราจะคาดวาแนวโนมรายรับของ SAT ในป 2554 จะเพิ่มในอัตราสองหลัก 
(+14.1% YoY) แตเราปรับลดสมมติฐานอัตรากําไรขั้นตนของเราลงเหลือ 
20.0% (จาก 22.0% กอนหนา) ทําใหเราปรับลดประมาณการกําไรสุทธิในป 
2554 ของเราลง 6.30% เหลือ 800 ลานบาท (จาก 854 ลานบาทกอนหนา)  
 
ตารางที่ 1: การปรบัประมาณการกําไรสุทธิ 
 

Source: Company data; KGI Securities (Thailand) estimates 

 
หลังปรับลดประมาณการกําไรของเรา เราไดราคาเปาหมายใหมที่ 24.70 (จาก 
32.50 บาท) จากคา 11PE ที่ 10.5x คิดเปน +1 Standard Deviations ของคาเฉลี่ย
ระยะยาว (ป 2549 – ปจจุบัน) แมวาจะยังมี upside จากราคาเปาหมายของเรา
อีก 17.6% แตบรรยากาศการลงทุนของบริษัทฯ ในปจจุบันไมเกื้อหนุนใหราคา
หุนปรับตัวไดดีกวาตลาด ดังนั้นเราคงแนะนําเพียง ‘ถือ’ 

 
 


