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

2010 3,553               957                        0.90 11.7
2011F 2,969               628                        0.59 17.8
2012F 4,653               1,231                     1.15 9.1

Dividend yield-12/11F (%) 3.8
Price to book value - 12/11F (x) 1.6

Absolute performance (3,6,12M) (%) -30; -27.1; -29.1
Relative performance (3,6,12M) (%) -23.3; -19.6; -25.1

บมจ. อมตะ คอรปอเรชั่น 
ไดประโยชนจากน้ําทวม 

ซื้อ  

ธรีทิพย  วงษแสงไพบูลย ราคาปจจุบัน (บ.)  10.5
66.2658.8888 Ext.8855 ราคาเปาหมาย (บ.) 12.6
tareetipw@kgi.co.th Upside (%) 20.0
 

สรุปประเด็นสําคัญ และขาวลาสุด 
 ยืนยันเปายอดขายที่ดิน 1,500 ไร (+16%YoY)  
 ปรับประมาณการผลประกอบการเนื่องจากผลกระทบจากน้ําทวม  
 คงคําแนะนําซื้อโดยใหราคาเปาหมายใหมท่ี 12.60 บาท 

 
ไดประโยชนจากการที่ธุรกิจตางๆ อาจยายท่ีตั้งโรงงาน  
AMATA นาจะไดรับประโยชนจากการที่บริษัทตางๆ อาจจะยายที่ตั้งโรงงาน
หลังสถานการณน้ําทวมผานพนไป แมวายอดขายที่ดิน YTD จะอยูที ่ 954 ไร
เทานั้น ซึ่งยังหางไกลจากเปาหมาย 1,500 ไรของบริษัท แตผูบริหารของ 
AMATA ยังคงเปาหมายเดิมไวเนือ่งจากเห็นวามีจํานวนลูกคาในมืออีกหลาย
รายที่กําลังเตรียมตัวจะทําสัญญา อยางไรก็ตามเราไดปรับลดประมาณการกําไร
สุทธิในป 2554 ลง 21% และปรับเพิ่มประมาณการกําไรสุทธิป 2555 ขึ้น 4% 
เพื่อสะทอนถึงการเลื่อนการรับรูรายไดบางสวนไปยังปหนา ถือเปนโชคดีที่
นิคมของ AMATA ตั้งอยูที่ภาคตะวนัออกซึ่งปลอดภัยจากสถานการณน้ําทวม
ในปนี้ ซึ่งทําให AMATA ไดเปรียบในแงของสถานที่ตั้ง ในขณะที่เราเชือ่วา
ผลกระทบจากภาวะน้ําทวมจะเปนแคในระยะสั้น แตก็จะทําใหการตัดสินใจ
ลงทุนของลูกคาและกระบวนการดานเอกสารที่เกี่ยวของกบักรมที่ดินในครึ่ง
หลังของปนี้ตองใชเวลานานขึ้น เราไดปรับประมาณการกําไรสุทธิในป 
2554-2555 เพื่อสะทอนถึงผลกระทบจากน้ําทวม และคงคําแนะนําซื้อ โดยให
ราคาเปาหมายใหมที่ 12.60 บาท (จากเดิม 12.20 บาท)  
 
ยืนยันเปายอดขายที่ดิน 1,500 ไร ในปนี้ 
จากสถานการณน้ําทวมในไตรมาสที่ 4/54 ลูกคาของ AMATA ไดเลื่อนการ
ตัดสินใจลงทุนออกไป ซึ่งทําใหยอดขายที่ดิน YTD อยุที่เพียง 954 ไรเทานั้น 
ซึ่ง 535 ไรมาจาก AMATA Nakorn และ 419 ไรมาจาก AMATA City โดย
ยอดขายที่มอียูนี้คดิเปนเพียงแค 64% ของเปาหมายทั้งปของบริษัทที่ 1,500 ไร 
และคิดเปน 74% ของประมาณการยอดขายของเราที่ 1,300 ไร แตอยางไรก็ตาม 
ผูบริหารของ AMATA ยืนยันวาจะยงัสามารถบรรลุเปาหมาย 1,500 ไรไดในป
นี้ เนื่องจาก i) มีลูกคาในมืออยูหลายราย ii) มีสัญญาขายที่ดินหลายฉบับเตรียม
จะเซ็นในไตรมาสที่ 4/54 และ iii) การยืนยันการเซ็นสัญญาจากลูกคา 
 
นอกจากนี้ ผูบริหารยังไดสงสัญญาณวายอดขายที่ดินในปหนาจะโตได 20% 
yoy หรือคิดเปนยอดขาย 1,800 ไรเนื่องจากมองเห็นสัญญาณบวกจากนักลงทุน
ซึ่งมีความประสงคจะยายที่ตั้งโรงงานไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยจากน้ําทวม 

อยางไรก็ตาม เรายังคงเปายอดขายที่ดนิที่อนุรักษนิยมของเราสําหรับป 2555ไว
ที่ 1,150 ไร จากการที่เราพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากวกิฤติ
การเงินยุโรปในปหนา  
 
ปรับลดประมาณการกําไรเนื่องจาการลาชาในการปรับแกไขโฉนด 
AMATA รายงานกําไรสุทธิสําหรับรอบ 9 เดือนแรกของปนี้ที่ 453.4 ลานบาท 
ลดลง 14% YoY และคิดเปน 68% ของประมาณการกําไรสุทธิทั้งปของเรา การ
ลดลงของกําไรในชวงดังกลาวเปนผลมาจากการเลื่อนการโอนกรรมสิทธิ์ซึ่ง
เกิดจากกระบวนการแกไขโฉนดที่ชากวาที่คาดของกรมทีด่ิน ดังนั้นเราจึงได
ปรับประมาณการกําไรสุทธิในป 2554 ของเราโดยเลื่อนการรับรูรายไดจากการ
ขายที่ดินบางสวนออกไปเปนป 2555 ดังนั้นเราจึงไดปรับประมาณการกําไร
สุทธิในป 2554 และ 2555 ของเราเปน 628 ลานบาท และ 1,231 ลานบาท
ตามลําดับ ทั้งนี้การแกไขโฉนดที่ดินจะเกิดขึ้นเมื่อขนาดที่ดินที่ขายจริงไมตรง
กับในโฉนดที่ไดรับการจัดสรรไว 
 
ภาพที่ 1: ปรับประมาณการกําไรสุทธขิอง AMATA 
Net Profits in 2011F -13F, Btmn 

 
Source: Company data; KGI Securities (Thailand) estimate  
 
ยังคงมุมมองเชิงบวกตอแนวโนมธุรกจิของ AMATA 
ผูบริหารของ AMATA เปดเผยวายอด backlog ในมือเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3/54 
อยูท3ี.3 พันลานบาท ซึ่ง 1.5 พันลานบาทมาจาก AMATA Nakorn และ 1.8 
พันลานบาทมาจาก AMATA City ซึ่งยอด backlog ดังกลาวเพิ่มขึ้นจาก 3.0 
พันลานบาท ในไตรมาสที่ 2/54 และเรายังคงมุมมองเชิงบวกตอแนวโนมธุรกิจ
ในอนาคตของบริษัทเนื่องจากยังมีลูกคาที่ใหความสนใจเขาเยี่ยมชมนคิม 
AMATA Nakorn ในชลบุรี และ AMATA City ในระยอง อยางตอเนื่อง แมวา
ลูกคาอาจจะเลื่อนการตัดสินใจลงทุนออกไปเนื่องจากสถานการณน้ําทวมที่
เกิดขึ้น แตเราเชื่อวาจะเปนเรื่องชั่วคราวเทานั้น เมือ่มองไปขางหนา AMATA 
นาจะไดประโยชนจากเรื่องของทําเลทีต่ั้งของนิคมทั้งสองแหงซึ่งปลอดภัยจาก
น้ําทวมและอยูใกลกับสนามบินและทาเรือ 
 
ความไมแนนอนเกีย่วกับสิทธิประโยชน BOI เปนความเสี่ยง  
ไดมีการหารือกันอยางกวางขวางเกี่ยวกับบทบาทและทิศทางของ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) และสิทธิประโยชนจาก BOI ซึ่งเรา
เชื่อวาจะเปนประเดน็ความกังวลหลักสําหรับแนวโนมธุรกิจของนิคม
อุตสาหกรรมในชวงที่ทิศทางของนโยบายจากภาครัฐยังขาดความชัดเจน 
 
คงคําแนะนํา “ซื้อ” ราคาเปาหมายที่ 12.60 บาทตอหุน 
เนื่องจากภาวะน้ําทวมไมไดสงกระทบตอ AMATA อยางมีนัยสําคัญ และ 
backlog ในมือที่อยูในระดับสูง เราจึงยังคงแนะนําซื้อ โดยใหราคาเปาหมาย
ใหมที่12.60 บาท (จากเดิม 12.20 บาท) โดยอิงจาก PE ป 2555 ที่ 11 เทา 
 


