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SAT
แนวโนมอุตสาหกรรมดี แตกําไรตอหุนไมโต 

Automakers OEM Update SAT's order progress
Nissan  - Platform of 2009 Nissan March/Micra  - Front & rear coil spring: Confirmed on 4&5 door models

 - Launching ~ Mar 2010
 - Also export to Japan

Honda  - Launch posponed from Oct 2010 to Mar 2011
 - Disc brake and Drum Brake : Confirmed

Toyota  - Project will go earlier than original plan  - None
Launching ~ 1Q12

Mitsubishi  - To launch in 2012  - Drum brake, Coil spring, Stabilizer bar, Flywheel

Suzuki
 - 412 rai land purchased at Hemraj Industrial 
Park, Rayong

 - Drum Brake : confirmed

 - Factory construction in process
 - Launching year postponed from 2010 to ~ 
Mar 2012

 - 50,000 car production expected in first year and double in 
the second

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

2010F 6,318             780               2.52               12.2           
2011F 7,211             852               2.51               12.3           
2012F 7,691             878               2.58               11.9           
Dividend yield-12/10F (%) 2.2
Price to book value - 12/10F (x) 2.8
Absolute performance (3,6,12M) (%) 25.5; 73.7; 182.1
Relative performance (3,6,12M) (%) 8.3; 37.6; 92.6

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลย ี
แนวโนมอุตสาหกรรมดี แตกําไรตอหุนไมโต 

ถือ  

สุโชติ ถิรวรรณรัตน ราคาปจจุบัน (บ.)  28.50
66.2658.8888 Ext.8852 ราคาเปาหมาย (บ.) 32.50
suchott@kgi.co.th Upside (%) 14.0

 
 
สรุปประเด็นสําคัญ และขาวลาสุด 
 แนวโนมอุตสาหกรรมดี แตคาดวากําไรตอหุนจะทรงตัว 
 ไดเปนผูขายชิ้นสวนใหกับรถอีโคคารทุกยี่หอ ยกเวนโตโยตา 
 Upside มีจํากัด เนือ่งจากคา 11PE ในปจจุบันท่ี 11.5x ใกลกับเพดาน

ของ PE band ในอดีต 
 คงแนะนํา ‘ถือ’ โดยมีราคาเปาหมายที ่32.50 บาท 

 

ราคาแพง เนือ่งจากกําไรตอหุนทรงตัว ในขณะที่คา PE อยูในระดับสูง 
เราคาดวาบริษัทฯ จะรายงานกําไรเพิ่มตอเนื่องในป 2554 จากแนวโนม
อุตสาหกรรมยานยนตที่ดีขึ้นตามคาด ในปหนาจะมีรถรุนใหมเปดตัวอีกหลาย
รุน โดยเฉพาะรถอีโคคารและรถกระบะ อยางไรก็ดี เรายังคงแนะนํา ‘ถือ’ 
เนื่องจาก i) Upside ที่มีจํากัด เนื่องจากคา 11PE ในปจจุบันที่ 11.5x อยูใกลกบั
เพดานในอดีตที่ 12-13x ii) แนวโนมกําไรลดลง จากฐานที่อยูในระดับสูงในป 
2553 และการเพิ่มทุนใน ไตรมาส 3/53 เรายังคงราคาเปาหมายในป 2554 ไวที่ 
32.50 บาท อยางไรก็ตามแมวาเราจะคงแนะนํา ‘ถือ’ แตอาจมีแรงเก็งกําไร
ระยะสั้นในชวงการจัดงาน  Thailand International Motor Expo ระหวางวันที่ 
1-12 ธ.ค. 
 
เราคาดวากาํไร ไตรมาส 4/53 จะลดลง QoQ 
สภาอุตสาหกรรมไดคาดการณไววากําลังการผลิตยานยนตในป 2553 จะมี
แนวโนมแตะ 1.65-1.7 ลานคัน เพิ่มจากประมาณการกอนหนาที่ 1.6 ลานคัน 
ดังนั้นการผลิตยานยนตในประเทศในไตรมาส 4/53 จะเพิ่มขึ้น 5.7% QoQ เปน 
453K คัน ซึ่งสูงกวาสมมติฐานของเราที่ 402K คัน การผลิตที่สูงเกินคาดในชวง 
ไตรมาส 4/53 เกิดจากการบริโภคในประเทศตลาดสงออกที่ยังคงเติบโต แมวา
การผลิตในชวง ไตรมาส 4/53 อาจสูงกวาสมมติฐานของเรา เรายังคงมุมมอง
เดิมของเราตอกําไรของบริษัทฯ ใน ไตรมาส 4/53 ซึ่งจะลดลง QoQ เนื่องจาก
เราคาดวาอัตรากําไรขั้นตนจะถูกกดดันจากตนทุนวัตถุดิบ (เหล็ก) ที่สูงขึ้น 5% 
ในชวงปลาย ไตรมาส 3/53 

แนวโนมอุตสาหกรรมดี แตกําไรตอหุนไมเพิ่ม 
สอท. คาดการณวาตัวเลขการผลิตยานยนตในป 2554 จะเทากับ 1.8 ลานคัน 
จากเปาของ สอท. ตัวเลขการผลิตยานยนตในป 2554 จะโตเพียง 6-9% YoY 
แตเราเชื่อวาเปาหมายดังกลาวต่ําเกินไป และอาจถูกปรับขึ้น เราคาดวาตัวเลข
การผลิตยานยนตในป 2554 จะเพิ่มสูงกวา 10% เนื่องจาก i) มีรถรุนใหมหลาย
รุนเปดตัวในป 2554 โดยเฉพาะรถอีโคคารและรถกระบะ รถอีโคคารที่คาดวา
จะเปดตัวไดในป 2554 ประกอบดวย ฮอนดา และนิสสัน (Minor change) สวน
รถกระบะ เราคาดวาอีซูซุ มาสดา และฟอรดจะเปดตัวรถปกอัพรุนใหมในป 
2554 ii) เราคาดวาตลาดสงออกจะโต 10-11% YoY จากเศรษฐกิจของเอเชีย
และออสเตรเลียกับนิวซีแลนดที่ขยายตวัในระดับสูง ซึ่งทั้ง 2 ตลาดคิดเปน 
54% ของตัวเลขสงออกรวมใน 9M53 แมวาแนวโนมอุตสาหกรรมจะดูดี เรา
กลับคาดวา SAT จะรายงานกําไรตอหุนในป 2554 ทรงตัวที่ 2.51 บาท 
เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่มทุนในชวง ไตรมาส 3/53 ซึ่งทําใหเกิด dilution ราว 
11.7% 
 
ตารางที่ 1: รายงานความกาวหนาในโครงการรถอีโคคาร 
 

Source: Company data 

 

รถรุนใหม คําสั่งซือ้ใหม ในป 2554 
ดังที่เราไดกลาวไวขางตน ในปหนาจะมีรถรุนใหมหลายรุนเปดตัว จากขอมูล
ของ SAT บริษัทฯ ไดเปนผูขายชิ้นสวนใหกับรถอีโคคารทุกยี่หอ ยกเวน โต
โยตา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดเปนผูขายชิ้นสวนใหกับรถกระบะรุนใหม 
กลาวคือ อีซูซุ D-Max (RT50) และ Chevrolet Colorado (GMI700) ซึ่งเปนรถ
รุนที่มียอดขายในระดับสูง 
 
มีแนวโนมเขาหุนกับผูผลิตชิ้นสวนในอินเดีย แตตัวเลขรายรับไมสูงนัก  
ปจจุบัน SAT สงออก coil spring ใหกับ Toyota (อินเดีย) เนื่องจากผูผลิตใน
อินเดียไมสามารถผลิต coil springs ที่มีคุณภาพได ทั้งนี้บริษัทฯ ไดกลาวเมื่อ
วานนี้วาในขั้นแรกบริษัทฯ ไดตัดสินใจไมลงทุนเปดโรงงานหรือลงทุนใน
กิจการรวมคากับผูผลิตในประเทศ แตอยูระหวางศึกษาความเปนไปไดใน
การสอนเทคโนโลยีการผลิตใหกับผูผลิตในประเทศแทน อยางไรก็ดี จาก
ขอมูลของ SAT รายรับจากการสงออก coil springs ไปอินเดียยังนอยอยู และ
ไมมีนัยสาํคัญตอบริษัทฯ 
 
แนะนํา “ถือ” ราคาเปาหมายของเราในป 2554 อยูที่ 32.50 บาทจากคา 11PE ที่ 
13x คา 11PE ปจจุบันของ SAT อยูที่ 11.5x ซึ่งใกลกับเพดานในอดีตที่ 12-13x 
ในขณะที่เราคาดวาบริษัทฯ จะรายงานกําไรตอหุนทรงตัวในป 2554 ซึ่งเปนผล
จากการเพิ่มทุนในชวง ไตรมาส 4/53 จากแนวโนมกําไรที่ลดลงและ upside ที่
มีจํากัด เราคงแนะนํา ‘ถือ’  

 


