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12.20 บาท

“ข้อจํากัดต่างๆ ทางการตลาดเริ ม่ หมดไป จากเดิ มพึง่ พิ งลูกค้า Low Margin อยู่ 5-6 ราย ล่าสุดเข้าถึงลูกค้า High Margin ได้
มากขึ้น สิ นค้าใหม่เริ ม่ ผลิ ต 2H58 แล้ว 3 ราย มีแผนผลิ ตเพิ ม่ ในปี 59 อีก 7 ราย อยู่ระหว่างเสนอราคาอีก 8 ราย คาดปี 59
รายได้สินค้าใหม่ High Margin ขยับสัดส่วนเป็ น 16% จากเดิ ม 2% ภาพการเปลีย่ นจาก OEM เป็ น Turnkey ชัดขึ้น ด้าน
Earnings มาช้ากว่าคาดเล็กน้ อย แต่เรือ่ งราว การ Turnaround ยังน่ าสนใจ ยังแนะ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสมที ่ 12.20 บาท”
SMT มี
Position และเครือข่ายทางการตลาดดีขึน้ มีแนวโน้ มได้ลกู ค้าใหม่มากขึน้ ...
ความสามารถในการเข้าถึงตลาดมากขึน้ หลังจากเข้าเป็ นพันธมิตรกับ บ. Design House และ
Global Sourcing รวม 5 รายในช่วงทีผ่ า่ นมา และเริม่ ชัดเจนว่าฐานทางการตลาดกว้างขึน้ จากเดิม
มีลกู ค้าเพียง 6 ราย (ส่วนใหญ่เป็น Hard Disk และ Gross Margin ไม่เกิน 5%) ล่าสุดตัง้ แต่ปลาย
3Q58-4Q58 เริม่ ผลิตสินค้า Value Add มี Margin สูงให้ลกู ค้า 3 ราย คิดเป็ นรายได้ทเ่ี ข้ามาในปีน้ี
ราว 200 ลบ. โดยมี Highlight ทีเ่ ป็ น Exclusive Turnkey Services คือ 360 Camera ทีต่ ดิ ขัดเรือ่ ง
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ (27/03/58) :
1) MORGAN STANLEY & CO. 8.28% ชิน้ ส่วนจากต่างประเทศทําให้สง่ มอบได้น้อยกว่าคาด แต่ถอื เป็ นจุดเริม่ ต้นทีด่ พี สิ จู น์ได้วา่ SMT
2) เพชร ไวลิขติ
8.11% ทํางานระดับ System Assembly และ Box Build ได้ ขณะทีล่ กู ค้าใหม่ในมือทีผ่ า่ นการเสนอราคา
3) ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) 4.96% แล้วและมีแผนผลิตในปี 59 มีอกี 7 ราย และอยูร่ ะหว่างเจรจาเสนอราคาอยูอ่ กี 8 ราย (ดูหน้า 2)
กําลังเปลี่ยนผ่านจากผู้ผลิ ต OEM เป็ น Turnkey Services... ในอดีต SMT มีขอ้ จํากัดทัง้ ในแง่
กลุ่มอุตสาหกรรม
Technology การตลาดทีเ่ ดิมทําตลาดผ่านตัวแทนแห่งเดียวในสหรัฐฯ พึง่ พิงลูกค้าน้อยราย ความสามารถในการ
หมวดธุรกิจ
Electronic Components ต่อรองตํ่า มี Margin น้อย และไม่สามารถเข้าถึงบางตลาด เช่น Medical Device ที่ Require
ราคาสูงสุด-ตํ่าสุด (52-สัปดาห์)
มาตรฐาน ISO 13485 ทัง้ นี้ SMT กําลังทําลายข้อจํากัดเหล่านี้ เพือ่ เข้าถึงตลาด Value Add ทีม่ ี
5.75 – 12.00 บาท
กําไรสูง (Gross Margin 10-30%) โดย SMT สามารถเข้าถึงต้นทางของ Value Chain/Supply
3 Year Price Performance (adjusted price) Chain ผ่าน Design House ต่างๆ และ SMT กําลังจะได้ ISO 13485 ใน พ.ย. นี้ ซึง่ เบือ้ งต้นทําให้
SMT สามารถเข้าถึงลูกค้า Medical 2 ราย (ดูหน้า 2) ขณะทีก่ ารเข้าถึงพันธมิตรทีเ่ ป็ น Global
Sourcing จะทําให้ SMT สามารถเข้าถึง Parts ต่างๆ และขยับขึน้ ให้บริการระดับ Turnkey ได้
ความสามารถในการแข่งขันดีขึน้ ชัดเจน แต่ Earnings มาช้ากว่าคาดราว 1 ไตรมาส ยังแนะ
“ซื้อ” มูลค่าเหมาะสมที่ 12.20 บาท ... แม้การดําเนินกลยุทธ์ต่างๆ เพือ่ Turnaround ของ SMT
จะเป็ นไปอย่างรวดเร็ว หลังเปลีย่ นทีมผูบ้ ริหารมาราว 1 ปี แต่ Earnings ทีเ่ ราคาดหวังไว้มาช้ากว่า
ทีป่ ระเมินราว 1 ไตรมาส ครัง้ นี้เราจึงปรับประมาณการในปี 59 ลง 7% แต่โดยรวมเรื่องราวการ
นักวิเคราะห์
Turnaround ของ SMT ยังน่ าสนใจ โดยยังไม่รวม Project พิเศษ การผลิต Solar Panel (สรุปใน
ประวิทย์ เจียวก๊ก
02-684-8797
4Q58) ผลประกอบการปี 59 ของ SMT จะมีกําไรปกติได้ในรอบ 5 ปี ที่ 381 ลบ. หนุ นโดยรายได้
phonthep@aira.co.th
จากผลิตภัณฑ์ใหม่ทร่ี าว 1,500 ลบ. ยังคงแนะ “ซือ้ ” มูลค่าเหมะสมที่ 12.20 บ. (เดิม 13.20 บ.)

จํานวนหุน้
ราคา Par
มูลค่าตลาด
Free Float
Foreign Limit

418 ล้านหุน้
2 บาท
4,391 ล้านบาท
63%
100%

ทีม่ า : SMT และประมาณการโดย AIRA
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SMT : 28 ตุลาคม 2558
ผลิ ตภัณฑ์ใหม่ที่คาดว่าจะเข้าสู่สายการผลิ ตในปี 2559 และที่อยู่ระหว่างการเจรจา
Black Light LED: เริม่ ผลิต 3Q59

Optical Micro Flyover Cable: เริม่ ผลิต 3Q59

Electronic Padlock: เริม่ ผลิต 3Q59

Throat Microphone: เริม่ ผลิต 3Q59

Muscle Stimulator: เริม่ ผลิต 2Q59

Dental Implant: เริม่ ผลิต 2Q59

GPS Tracker: เริม่ ผลิต 1Q59

Solid State Laser: อยูร่ ะหว่างการเจรจา

Optical Devices: อยูร่ ะหว่างการเจรจา

Lens Assembly: อยูร่ ะหว่างการเจรจา

ทีม่ า : SMT และประมาณการโดย AIRA
รายงานฉบับนี้ จดั ทําในนามของบริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) (“ไอร่ า”) เพื่อเป็ นข้อมูลให้กบั ลูกค้าของไอร่ าเท่านั้น มิได้เป็ นการชี้นาํ หรื อเสนอแนะหรื อเชิญชวน เพื่อการซื้อหรื อขาย
หลักทรัพย์ใดๆ ผูอ้ ่านควรตัดสิ นใจซื้อหรื อขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอร่ ารวมทั้งพนักงานของบริ ษทั ปราศจากความรับผิดในความเสี ยหายอันเกิดจากการใช้ขอ้ มูลในรายงาน
นี้ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งหมด หรื อบางส่วน และไม่ถือเป็ นการรับประกันความถูกต้อง สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอร่ า และ/หรื อ กรรมการบริ ษทั , พนักงาน ที่
เกี่ยวข้องอาจมีความสัมพันธ์กบั หรื ออาจให้บริ การทางด้านวาณิชธนกิจ และ/หรื อ บริ การทางการเงินอื่นๆ กับบริ ษทั ที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอร่ าขอสงวนสิ ทธิในการเปลี่ยนแปลงความ
คิดเห็น หรื อข้อมูลโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ ใช้ภายในไอร่ าเท่านั้น มิได้จดั ทําขึ้นสําหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสื อพิมพ์หรื อสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด
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