
             

 

Disclaimer รายงานฉบับนี้จัดทําโดยสถาบันวิจัย บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ) ประเทศไทย  (จํากัด) มหาชน (โดยพิจารณาจากขอมูลเทาที่ผูจัดทํามีอยูและเห็นวาเชื่อถือได ประกอบกับทัศนะสวนตัวของผูจัดทํา ทั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อใหนักลงทุนใชเปนขอมูล ประกอบการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย  ขอความหรือทัศนะที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไมวากรณีใดๆ ไมถือวาเปนการยืนยันขอเท็จจริง หรือรับรองความถูกตอง
แทจริงของขอมูล หรือเปนการชักชวน  ชี้นําใหนักลงทุนทําการซื้อขายหลักทรัพย ที่กลาวในรายงาน  
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Year to Dec Sales Net income EPS P/E
Bt mn Bt mn Bt/share (x)

2007 4,979            591               1.97              7.5                
2008F 5,698            649               2.16              5.7                
2009F 6,732            704               2.35              5.2                
Dividend yield-12/08F (%) 5.3
Price to book value - 12/08F (x) 1.4
Absolute performance (3,6,12M) (%) -19.1; -16.9; -5.4
Relative performance (3,6,12M) (%) -0.6; 3.5; 10.3

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลย ี
ราคาหุนถูกกดดัน แตปจจัยพื้นฐานยังแข็งแกรง 

ซื้อ  

รักพงศ ไชยศุภรากุล ราคาปจจุบัน (บ.)  12.30
66.2231.1111 Ext.518 ราคาเปาหมาย (บ.) 19.30
rakpongc@kgi.co.th Upside (%) 56.9

 
 
สรุปประเด็นสําคัญ และขาวลาสุด 
 อัตรากําไรขั้นตนท่ีต่ํากวาคาดในไตรมาส 2/51 เกิดจากระยะเวลาในการ

ขอปรับราคาขาย ไมใชเกิดจากการดําเนินงานที่ตกต่ํา 
 เผยการลงทุน 1.2 พันลานบาทเพื่อขยายกําลังการผลิตงานหลอ 
 แมวาจะมีสัดสวนหนี้จะอยูในระดับสูง แตยังเปนระดับท่ีรับได 
 คงแนะนํา ‘ซื้อ’ โดยมีราคาเปาหมายที ่19.30 บาท 

อัตรากําไรขั้นตนท่ีต่ํากวาคาดในไตรมาส 2/51 เกิดจากระยะเวลาในการขอ
ปรับราคาขาย ไมใชเกิดจากการดําเนนิงานที่ตกต่ํา 
SAT รายงานอัตรากําไรขั้นตนในไตรมาส 2/51 ที่ 20.5% ลดลง 0.7 ppts YoY 
และ 2.1 ppts QoQ ซึ่งต่ํากวาประมาณการของเรา นอกจากราคาเหล็กที่เพิ่มขึ้น 
ระยะเวลาในการขอปรับราคาขายกับลูกคาคืออีกปจจัยแฝงที่ทําใหอัตรากําไร
ขั้นตนลดลง โดยบริษัทฯ มีสวนปรับราคาขายจํานวน 15 ลานบาท ที่รับรูไม
ทันในไตรมาส 2/51 และจะเลื่อนไปรับรูในไตรมาส 3/51 ในกรณีที่บริษัทฯ 
สามารถรับรูรายการดังกลาวไดในไตรมาส 2/51 จะทําใหอัตรากําไรขั้นตนอยูที่ 
21.6% ซึ่งใกลเคียงกับตัวเลขประมาณการของเราและสูงกวาคาเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรมที่ 15.0% รายการดังกลาวจะเปนตัวหนุนผลประกอบการใน
ไตรมาส 3/51 และถือเปนการยืนยันวาบริษัทฯ มีอํานาจในการตอรองและ
สงผานตนทุนที่เพิ่มขึ้นใหกับลูกคาได  
 
เผยการลงทุน 1.2 พันลานบาทเพื่อขยายกําลังการผลิตงานหลอ 
SAT วางแผนลงทุน 1.2 พันลานบาท เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตในสวนงานหลอ
เปนสองเทาจาก 2.0 เปน 4.5 พันตันตอเดือน (ซึ่งหมายถึงกําลังการผลิตที่จะ
เพิ่มขึ้น 2.5 พันตันตอเดือน) เงินลงทุน 80.0% จะมาจากการกูยืมและอีก 
20.0% จะมาจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ โดยคาดวาจะสามารถเริ่ม
การผลิตไดประมาณตนป 2553 แผนการขยายกําลังการผลิตนี้มีขึ้นเพื่อ
ตอบสนองตอความตองการงานหลอที่เพิ่มขึ้นสําหรับ;  

i) อุตสาหกรรมยานยนต แมวาตลาดรถกระบะในประเทศจะตกต่ํา (รายได
หลักของ SAT มาจากตลาดนี้) SAT เปดเผยวาบริษัทฯ ยังไดรับออเดอร
อยางตอเนื่องจากลกูคาหลักอยางมิตซูบิชิและโตโยตา ซึ่งมียอดสงออกใน
ระดับที่แข็งแกรง นอกจากนี้ การขยายกําลังการผลิตดังกลาวยังจะชวย
บริษัทฯ ในแงของการขยายฐานรายไดไปยังตลาดรถยนตนั่งโดยสาร ซึ่งจะ

เปนตัวหนุนกําไรของบริษัทฯใหเติบโตตอไปได ในกรณีที่ตลาดรถเพื่อ
การพาณิชยตกต่ํา 
ii) อุตสาหกรรมอื่นนอกอุตสาหกรรมยานยนต เชน ชิ้นสวนยานยนตของ
รถแทรกเตอรเพื่อการเกษตร โดย SAT ไดเปดเผยวาบริษทัฯ ไดรับออเดอร
เพิ่มจากคูโบตา โดยคูโบตาเปนผูครองสวนแบงการตลาดมากสุดในตลาด
รถแทรกเตอรเพื่อการเกษตร อีกทั้งยังมีแผนการขยายกําลังการผลิตเพื่อ
จําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศดวย 

 
แมวาเราจะยังไมไดรวมเอาแผนการลงทุนดังกลาวไวในประมาณการกําไรของ
เรา เนื่องจากเรายงัขาดขอมูลทีเ่พียงพอเกี่ยวกับขนาดของออเดอรและสัดสวน
รายไดที่บริษัทฯจะรับรู แตเราเชื่อวาการลงทุนดังกลาวจะเปนประโยชนตอ
แนวโนมของ SAT ในอนาคต ในแงของกําลังการผลิตที่พอเพียงตอออเดอรที่
จะไดรับมากขึ้น 
 
แมวาจะมีสัดสวนหนี้ในระดับสูง แตยังอยูในระดับท่ีรับได 
จนถึงปจจุบัน SAT มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุนรวม (DE ratio) ที่ 1.3 
เทา และมีสัดสวนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนผูถือหุนรวมที่ 0.8 เทา จาก
แผนการลงทุนใหมจํานวน 1.2 พันลานบาทที่มีการกูยืม 80.0% เราคาดวา DE 
ratio จะเพิ่มเปน 1.7 เทา ในขณะที่สดัสวนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนผูถอื
หุนรวมจะเพิ่มเปน 1.2 เทา แมวา DE ratio จะสูงกวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 
1.0 เทา เรามองวาสถานะทางการเงินของ SAT นาจะไมไดรับผลกระทบอยาง
มีนัยสําคัญจากการกอหนี้ เพราะระดับสัดสวนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนผู
ถือหุนรวมที่บริษัทฯ รับไดคือ 1.5 เทา หรือคิดเปน DE ratio ที่ 1.9 เทา ตัว
เลขที่กลาวมานั้นเปนสถานการณที่แยที่สุดในกรณีที่ SAT ทําการลงทุน
ทั้งหมด 1.2 พันลานในทันที อยางไรก็ตาม การลงทุนดังกลาวจะเกิดขึ้นอยาง
คอยเปนคอยไปในชวงป 2553 ดังนั้นการดําเนินงานของบริษัทฯ จึงไมนาจะ
ไดรับผลกระทบจากภาระหนี้อยางมีนัยสําคัญ  
 
ตารางที่ 1: คา DE ratio ท่ีอยูในระดับสูงของ SAT ยังอยูในระดับท่ีรับได 
DE and interest bearing debt to equtiy ratio, times  

Source: Company data; KGI Securities (Thailand) estimates 
 
คงคําแนะนํา ซื้อ ราคาเปาหมาย 19.30 บาท  
ความกังวลเกี่ยวกับการกอหนี้ในระดับสูงกวาอุตสาหกรรมของ SAT ไมนาที่
จะมีผลกระทบมาก ตราบเทาที่บริษัทฯ ยังคงมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกรง
จากออเดอรที่ไดรับอยางตอเนื่อง, ความสามารถในการสงผานตนทุนที่เพิ่ม
ไปยังลูกคา และการกระจายความเสี่ยงไปยังอุตสาหกรรมอื่นนอกกลุมยาน
ยนต แมเราจะคาดวาอัตรากําไรขั้นตนในครึ่งหลังของป 51 จะลดลงจาก
ผลกระทบของระยะเวลาในการปรับราคาขายและราคาเหล็กในระดับสูง แต 
SAT ยังคงมีอัตรากําไรขั้นตนในระดบัสูงที่ 21.5% ในปนี้ ซึ่งหมายถึงอัตรา
กําไรขั้นตนที่ 21.4% ในคร่ึงหลังของป 51 เมื่อประกอบกับรายไดที่เติบโต เรา
คาดวา บริษัทฯ จะมีการขยายตัวของผลประกอบการที่ 9.4% ในปนี ้ คง
แนะนํา ‘ซื้อ’ โดยมีราคาเปาหมายที่ 19.30 บาท 
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