
    

                                                                                                                                                                   
รายงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในหลักทรัพย์ ซึ่งได้พิจารณาจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน และเป็นการคาดการณ์ของผู้จัดท าจากข้อมูล
ที่มีอยู่ทั้งหมด โดยการวิเคราะห์หลักทรัพย์นี้อาจจะมีผลไปในทิศทางเดียวกันหรือตรงกันข้ามกับหลักทรัพย์ที่ท าการวิเคราะห์ก็ได้ ดังนั้น นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการลงทุน การน าข้อมูลที่ปรากฏ
ในเอกสารนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนไปท าซ้ า หรือดัดแปลง แก้ไข หรือน าเอกสารเผยแพร่สาธารณชนจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทก่อน 
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ยอดขายที่ดินอาจต่ ากว่าเป้าลูกค้าเลื่อนเซ็นสัญญาไปปี 2556   
 
ประเด็นจากการประชุม  

ปรับเป้ายอดขายที่ดินลงเนื่องจากลูกค้าท าสัญญา  วานนี้ (21 พ.ย.) ผู้บริหารแจ้งปรับเป้า
ยอดขายที่ดินของปี 2555 ลงจาก 3 พันไร่ เป็น 2.7 พันไร่ สาเหตุจากการเลื่อนเซ็นของลูกค้าใน
กลุ่มยานยนต์ราว 400 ไร่ ไปในปี 2556 ทั้งนี้จากยอดขาย ณ ปัจจุบันที่ 2 พันไร่ ผู้บริหารคาดมี
โอกาสเซ็นสัญญา ในระยะสั้น และคาดว่าจะท าให้ยอดขายทีดิน ณ สิ้นปี 2555 ท าได้ไม่ต่ ากว่า 2.5 
พันไร่ ซึ่งยอดขายที่ดินดังกล่าว ไม่รวมโอกาสการขายจาก Holly อีก 1 พันไร่ ซึ่งกรณีรวม จะท า
ให้ยอดขายที่ดิน AMATA สูงได้ระดับ 3.7 พันไร่ 
 งานในมือระดับสูงรอรับรู้รายได้ต่อเนื่อง  AMATA มีงานในมือปัจจุบัน 5.8 พันล้านบาท 
เป็นของอมตะนคร 2.2 พันล้านบาท และ อมตะซิตี้ 3.6 พันล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถทยอย
รับรู้รายได้ต่อเนื่องใน 4 Q55-ปี 2556 ทั้งนี้บริษัทได้มีการซื้อที่ดินเพิ่มรอรับการลงทุนในอนาคต 
โดยมีที่ดินในมือรอการขาย 1.35 หมื่นไร่ ซึ่งเป็นขอ อมตะนคร 1 หมื่นไร่ 
ผลกระทบ 

การเลื่อนเซ็นสัญญาไม่เป็นอุปสรรคของการรับรู้รายได้ในปี 2555  เรายังคงประมาณการ
ก าไรสุทธิของปี 2555 เดิมที่ 1.2 พันล้านบาท แม้ว่าจะมีการเลื่อนการเซ็นสัญญา เนื่องจาก
กระบวนการหลังเซ็นสัญญา ต้องใช้เวลาในการพัฒนาจนถึงการโอนและรับรู้รายได้ ราว 8-9 เดือน 
ซึ่งการรับรู้รายได้การขายที่ดินในไตรมาสที่เหลือของปี (4Q55) จะมาจากงานในมือ ท าให้การเลื่อน
เซ็นสัญญา จะไม่มีผลต่อประมาณการรายได้ในปี 2555  
การเติบโตของกลุ่มยานยนต์ยังสร้างโอกาสที่ดี  แนวโน้มยอดขายที่ดินยังมีทิศทางที่เติบโต
ดี จากแผนการขยายก าลังการผลิตรถยนต์ จากเป้าหมายปี 2555 ที่ 2.2 ล้านคัน เป็น 3 ล้านคันใน
อีก 2 ปีข้างหน้า นอกจากนั้นเรายังมองโอกาสการเติบโตเพิ่มจากกลุ่มอิเลคทรอนิคส์ และอาหาร 
ซึ่งอาจเห็นการขยายฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน เข้ามายังประเทศไทย โดยเรา
คาดว่ายอดขายที่ดินในปี 2556 ของAMATA จะเติบโตได้ราว 10- 20% YoY 
ค าแนะน า 

คงค าแนะน า “ซ้ือ” มูลค่าเหมาะสม 22.30 บาท การอ่อนตัวลงของราคาตลาดราคาไม่
สะท้อนต่อการเติบโตของผลประกอบการ เป็นโอกาสในการสะสม โดยมีมูลค่าเหมาะสม 22.30 
บาท (อ้างอิง APER 15 เท่า) บริษัทประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 25 สตางค์ต่อหุ้น ขึ้น XD วันที่ 
23 พ.ย. จ่ายปันผลวันที่ 11 ธ.ค. ให้ผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) 1.6% 
     
สรุปผลประกอบการ (ล้านบาท)  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555F ปี 2556F 
รายได้รวม  3,096 3,748 5,625 6,829 
ก าไรข้ันต้น  1,460 1,860 2,644 3,174 
ก าไรก่อนภาษีดอกเบี้ยค่าเสื่อม  955 1,240 1,687 2,047 
อัตราการเติบโต (%)  254% 30% 36% 21% 
ก าไรสุทธิ  696 932 1,260 1,583 
ก าไรต่อหุ้น (บาท)  0.65  0.87  1.18  1.48  
อัตราการเติบโต (%) 87% 34% 35% 26% 
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.30  0.40  0.53  0.67  
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (%) 2.0 2.6 3.5 4.4 
ราคาหุ้น / ก าไรต่อหุ้น (เท่า) 23.3  17.4  12.9  10.2  
ราคาหุ้น / มูลค่าทางบัญชี (เท่า) 2.7  2.4  2.2  1.9  
ที่มา : บริษัท / KKS Research     
 

ค าแนะน า ซ้ือ 
มูลค่าเหมาะสม (คงเดิม) 22.30 บาท 
วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น P/E Ratio 

ราคาปิด 20 พ.ย. 55 15.20 บาท 
ส่วนต่างจากราคาตลาด 46% 
ผลตอบแทนเงินปันผล 3.5% 
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