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ราคาปัจจบุนั 22.90 บาท ค าแนะน า ซ้ือ Target Price 26.00 บาท 
 

ความเหน็ : ในระยะสัน้คาดราคาหุ้นถกูกดดนัจากผลประกอบการ 1Q/56 ทีม่ีแนวโน้มชะลอตวั  qoq แต่คาดเป็นโอกาสส าหรบัการเข้า
ลงทุนในระยะยาว จากแนวโน้มทีค่าดดีข้ึนตามล าดบัในช่วงไตรมาสทีเ่หลือทัง้ยอดขายทีดิ่น และผลการด าเนินงานทีค่าดเติบโตโดดเด่น
ตามความคาดหมาย ท าให้ยงัคงค าแนะน า “ซ้ือ” ราคาเป้าหมายที ่26 บาท อิง PE15X  
 อย่างไรกต็ามมีประเดน็ความเสีย่งจากปัจจยัทางการเมืองทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจลงทุน และอาจท าให้ยอดขาย
ทีดิ่นไม่เป็นไปตามประมาณการ 
 

AMATA.....ยงัคงเป้าหมายยอดขายทัง้ปี’56 ไว้ท่ี 3,000 ไร่ 
 แมย้อดขายทีด่นิใน 1Q/56 จะต ่าเพยีง 39 ไร ่(อมตะนคร และอมตะซติี ้ 16 และ 39 ไร)่ แต่คาดแนวโน้มยอดขายทีด่นิในไตรมาสทีเ่หลอื  
ดขีึน้ตามล าดบั โดยเฉพาะตวัเลขในเดอืนเมย. ทีม่กีารลงนามสญัญา จ านวน 221 ไร ่ซึง่สว่นใหญ่เป็นทีด่นิในอมตะซติี ้จ านวน 192 ไร ่(จากลูกคา้ 
4 ราย) และอมตะนคร จ านวน 29 ไร ่สง่ผลใหย้อดขาย YTD (26/4/56) เพิม่เป็น 260 ไร ่ขณะที่ AMATA ยงัมลีูกคา้เจรจาต่อเน่ือง และคาดจดุเดน่
ท าเลทีต่ ัง้ของนิคมอมตะนคร (เป็นศูนยก์ลางโรงประกอบรถยนต ์คาดเหมาะกบักลุ่มผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนต์) และอมตะซติี ้(ใกลท้่าเรอืแหลมฉบงั 
เหมาะกบัผูผ้ลติเพื่อสง่ออก) ยงัไดร้บัความสนใจจากกลุ่มนกัลงทุน ท าให้  AMATA ยงัคงเป้าหมายยอดขายทีด่นิทัง้ปี’56 ไวท้ี ่3,000 ไร ่เพิม่ขึน้จาก 
2,847 ไร ่เมื่อปี’55 โดยแบ่งเป็น อมตะนคร 40% และอมตะซติี ้60% ทางดา้น Backlog สิน้ปี’55 อยูท่ี ่6,700 ลา้นบาท 
 ขณะที ่AMATA ปรบัราคาขายทัง้อมตะนคร และอมตะซติี ้เพิม่ขึน้จากเดมิ 5.9 ลา้นบาท และ 2.3 ลา้นบาท เป็น 7.0 ลา้นบาท และ 3.0 
ลา้นบาท ตามล าดบั (มผีลต่อกลุ่มลูกคา้ใหมท่ีเ่ขา้มาเจรจาตัง้แต่ตน้ปี ’56 และคาดเริม่รบัรูเ้มื่อมกีารโอนอยา่งเรว็คาดตัง้แต่ปลายปี ’56 เป็นตน้ไป) 
โดย AMATA คาดราคาขายทีเ่พิม่ขึน้ไมส่ง่ผลกระทบต่อยอดขาย สว่นหน่ึงตามความตอ้งการทีด่ตี่อเน่ืองทัง้จากกลุ่มลูกคา้เดมิทีข่ยายก าลงัการผลติ 
และกลุ่มลูกคา้ใหม ่นอกจากน้ีเป็นการปรบัตามประเทศเพื่อนบา้น และจากตน้ทุนทีด่นิทีส่งูขึน้  
 ส าหรบัเงนิบาททีแ่ขง็คา่ในช่วงทีผ่า่นมา AMATA คาดไมส่ง่ผลกระทบต่อยอดขายทีด่นิ เน่ืองจากการลงทุนของลูกคา้เป็นแผนการลงทุน
ทีก่ าหนดไวใ้นระยะยาว และตน้ทุนทีด่นิคดิเป็นสดัสว่นประมาณ 10 – 15%ของเงนิลงทุนทัง้หมด 
 สว่นแผนการใหเ้ช่าทีด่นิแทนการขาย ปจัจบุนัอยูร่ะหวา่งการศกึษา การ  Survey ราคา และประเมนิคูแ่ขง่ขนัในภูมภิาค ซึง่ยงัไมม่คีวาม
ชดัเจนวา่จะใหเ้ช่าทัง้ 2 แหง่ (อมตะนคร และอมตะซติี)้ หรอืไม่? นอกจากน้ีปจัจบุนั AMATA อยูร่ะหวา่งการศกึษาความเป็นไปไดเ้พื่อทีจ่ะเปิดนิคม
ฯ ในท าเลใหม ่คาดจะมคีวามชดัเจนในปี ’57 รวมถงึนิคมฯ ในทวาย  

 

คาดน า....“อมตะ วีเอน็” เข้าจดทะเบียนในตลาดฯ ช่วง 2Q/56 – 3Q/56 
 ปจัจบุนัอยูร่ะหวา่งการยื่น Filing เพื่อน า บมจ.อมตะ วเีอน็ (Holding Company มกีารลงทุนในบรษิทัยอ่ยไดแ้ก่ Amata (Vietnam) Joint 

Stock Company (อมตะเวยีดนาม) สดัสว่น 69.99%) เขา้จดทะเบยีนในตลาดฯ ซึง่อมตะ วเีอน็  มแีผนขายหุน้เพิม่ทุน – IPO ประมาณ 140 ลา้น
หุน้ คาด AMATA จะไมม่กีารน าหุน้เดมิออกมาขาย และคาดท าใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ลดลงจากเดมิ 44% เป็น 37% โดยคาด “อมตะ วเีอน็” สามารถ
เขา้จดทะเบยีนในตลาดฯ ประมาณ 2Q/56 – 3Q/56 

 
ทีม่า : AMATA  และประมาณการโดย AIRA นกัวเิคราะห ์: จติรลดา เลขาพนัธ ์0-2684-8788 

Analyst Meeting 

อมตะคอร์ปอเรช ั่น (AMATA) 

2 ธนัวาคม 2554 

Company Visit 

อมตะคอร์ปอเรช ั่น (AMATA) 

8 พฤษภาคม 2556 
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มีความเป็นไปได้ท่ี AMATA.....จะออก Property Fund 
 AMATA มแีผนน าพืน้ทีโ่รงงานใหเ้ช่าบางสว่น จากจ านวนพืน้ทีใ่หเ้ช่าทัง้หมด 140,000 ตรม. (สิน้ปี ’55 และคาดเพิม่เป็น 200,000 ตรม. 
สิน้ปี’56) ตัง้เป็น  Property Fund คาดมลูคา่ ประมาณ 3,000 – 4,000 ลา้นบาท ซึง่ปจัจบุนัอยูร่ะหวา่งการตดัสนิใจ โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบ
ระหวา่งคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ในการท า Property Fund กบัอตัราดอกเบีย้เงนิกู ้และหุน้กู้ 
 
แนวโน้ม 1Q/56.....ดีขึน้ yoy แต่ลดลง qoq 
 ภาพรวมผลการด าเนินงาน 1Q/56 ลดลงจาก 4Q/55 หลกัๆ จากยอดโอนทีด่นิ จ านวน 360 ไร ่(อมตะนคร และอมตะซติี ้จ านวน 40 ไร ่
และ 320 ไร)่ คาดลดลงจากประมาณ 550 ไร ่เมื่อ 4Q/55 ท าใหค้าดรายไดจ้ากการขาย 972 ลา้นบาท ลดลง 35%yoy และในไตรมาสทีผ่า่นมา 
มรีายการพเิศษจาก (1) การรบิเงนิล่วงหน้าจากลูกคา้ จ านวน 248 ลา้นบาท และ (2) ก าไรจากการปรบัมลูคา่ยตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัย ์จ านวน 
155 ลา้นบาท สง่ผลใหก้ าไรสทุธ ิลดลง 62% อยูท่ี ่250 ลา้นบาท 
 แต่เมื่อเปรยีบเทยีบกบั 1Q/55 พบวา่ดขีึน้ทัง้การขายทีด่นิและสาธารณูปโภค คาดรายไดจ้ากธรุกจิหลกั เพิม่ขึน้ 56% อยูท่ี ่ 1,396 ลา้น
บาท ทางดา้นความสามารถท าก าไร คาด  Gross Profit Margin เฉลีย่ 47.96% ลดลงประมาณ 4%จาก 1Q/55 สว่นหน่ึงจาก  Margin ทีด่นิ  
ทีค่าดลดลงจาก 61% เป็น 57% หลงัโอนทีด่นิอมตะซติี ้ซึง่มี  Margin ประมาณ  55% ต ่ากวา่อมตะนคร ทีม่ี  Margin ประมาณ 60% และคาด 
ก าไรสทุธ ิ(จากการด าเนินงานปกต)ิ เพิม่ขึน้ 26% 
 

 
ทีม่า : AMATA และประมาณการโดย AIRA 
 
คาดผลการด าเนินงานปี’56.....เติบโตโดดเด่น 
 แม ้1Q/56 จะชะลอตวัจาก 4Q/55 แต่คาดเป็นปกตเิมื่อเทยีบกบั 2 – 3 ปีทีผ่า่นมา ทีผ่ลการด าเนินงานใน 2H จะดกีวา่ 1H จากการเรง่
โอนทีด่นิในช่วงปลายปี ขณะทีใ่นปี ’56 คาดรายไดจ้ากการขายทีด่นิ จ านวน 5,189 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 37% ทัง้จาก Backlog (สิน้ปี’55) จ านวน 
6,700 ลา้นบาท ทีค่าดไมต่ ่ากวา่ 60% จะสามารถทะยอยโอนและรบัรูร้ายไดใ้นปีน้ี และยอดขายทีด่นิทีค่าดไมต่ ่ากวา่ 2,500 ไร ่และคาดรายได้
สาธารณูปโภคและคา่เช่า ประมาณ 1,593 ลา้นบาท ท าใหค้าดรายไดจ้ากธรุกจิหลกั จ านวน 6,783 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 28% 
 ทางดา้นความสามารถท าก าไร คาด  Gross Profit Margin เฉลีย่ 51.15% ใกลเ้คยีงปีทีผ่า่นมา โดยคาด  Margin จากการขายทีด่นิ 
56.25% สาธารณูปโภคและคา่เช่า อยูท่ี ่ 25.50% และ 60% ตามล าดบั และคาดก าไรสทุธ ิ 1,861 ลา้นบาท หรอื 1.74 บาท เพิม่ขึน้ 29% คาดการ
ค านวณเงนิปนัผลภายใตส้ดัสว่นเดยีวกบัปี ’55 คาดอยูท่ี ่0.39 บาท/หุน้ 
 ซึง่ในประมาณการดงักล่าวยงัไม่รวมก าไรจากรายการพิเศษทีปั่จจบุนัยงัไม่มีความชดัเจนทัง้การขายหุ้น  IPO “อมตะ วีเอน็ ”  
และการขายพื้นทีโ่รงงานเข้า Property Fund  
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น้ี ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งหมด หรือบางส่วน  และไม่ถือเป็นการรับประกนัความถูกตอ้ง สมบูรณ์ และเช่ือถือไดข้องขอ้มูลในรายงานน้ี   ไอร่า และ/หรือ กรรมการบริษทั, พนกังาน ที่
เก่ียวขอ้งอาจมีความสัมพนัธ์กบั หรืออาจให้บริการทางดา้นวาณิชธนกิจ และ/หรือ บริการทางการเงินอ่ืนๆ  กบับริษทัท่ีกล่าวถึงในรายงานฉบบัน้ี   ไอร่าขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงความ
คิดเห็น หรือขอ้มูลโดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้  เอกสารฉบบัน้ีใชภ้ายในไอร่าเท่านั้น มิไดจ้ดัท าข้ึนส าหรับการลงตีพิมพใ์นหนงัสือพิมพห์รือส่ืออ่ืนๆ แต่อยา่งใด  
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