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ราคาปัจจบุนั 18.40 บาท ค าแนะน า ซ้ือ Target Price 26.00 บาท 
 

ความเหน็ : จากความมัน่ใจของ AMATA ในเป้าหมายยอดขายทีดิ่น 3,000 ไร่ ท าให้คาดในช่วง 5 เดือนทีเ่หลือของปี’56 ยอดขายทีดิ่น
โดดเด่น คาดไม่ต า่กว่า 2,400 ไร่ เช่นเดียวกบัผลการด าเนินงานทีค่าดดีข้ึนตามล าดบัจากการทะยอยโอนและรบัรู้รายได้ต่อเนือ่ง ภายใต้  
Backlog (ส้ินปี’55) จ านวน 6,700 ล้านบาท ทีค่าดไม่ต า่กว่า 60% จะสามารถทะยอยโอนและรบัรู้รายได้ในปีน้ี และประมาณการยอดขาย
ทีดิ่นทีค่าดไม่ต า่กว่า 2,500 ไร่ ท าให้คาดภาพรวมผลการด าเนินงานของ AMATA ในปี’56 โดดเด่นต่อเนือ่ง ท าให้ยงัคงค าแนะน า “ซ้ือ” 
ราคาเป้าหมายที ่26 บาท อิง PE15X ณ ราคาปัจจบุนั มี Upside และ Div.Yield ประมาณ 29% และ 2% ตามล าดบั 
 อย่างไรกต็ามมีประเดน็ความเสีย่งจากปัจจยัทางการเมืองทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจลงทุน และอาจท าให้ยอดขาย
ทีดิ่นไม่เป็นไปตามประมาณการ 
 
1H/56 ยอดขายท่ีดิน 349 ไร่.....แต่ AMATA ยงัคงเป้าหมายยอดขายทัง้ปี’56 ไว้ท่ี 3,000 ไร่ 
 ใน 2Q/56 มยีอดขายทีด่นิ จ านวน 310 ไร ่แบ่งเป็น อมตะนคร และซติี ้จ านวน 27 ไร ่และ 283 ไร ่ซึง่โดดเดน่เมื่อเทยีบกบั 1 Q/56 ทีม่ี
ยอดขายทีด่นิ เพยีง 39 ไร ่และ 272 ไร ่เมื่อ 2Q/55 ขณะทีย่อดขาย YTD เพิม่เป็น 611 ไร ่(20%ของเป้าหมายทัง้ปี) โดยเป็นการขายเฉพาะเดอืน 
กค. จ านวน 261 ไร ่(อมตะนคร และอมตะซติี ้จ านวน 149 และ 112 ไร)่ และ AMATA ยงัมกีารเจรจากบักลุ่มลูกคา้ต่อเน่ือง คาดสว่นใหญ่เป็น
ลูกคา้รายใหญ่ทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้สว่น และใชไ้ทยเป็นฐานการผลติเพื่อสง่ออก รวมถงึรองรบัตลาด  AEC ในปี’58 คาดรวมแลว้มี
ความตอ้งการทีด่นิไมต่ ่ากวา่ 1,000 ไร ่ซึง่ AMATA ยงัมคีวามมัน่ใจในเป้าหมายที ่ 3,000 ไร ่ท าใหค้าดช่วง 5 เดอืนทีเ่หลอืยอดขายไมต่ ่ากวา่ 
2,400 ไร ่ 
 ขณะที ่Backlog ล่าสดุอยูท่ี ่5,600 ลา้นบาท แบ่งเป็น อมตะนคร 3,300 ลา้นบาท และอมตะซติี ้2,300 ลา้นบาท โดยคาดใชร้ะยะเวลาใน
การโอนและรบัรูร้ายไดไ้มต่ ่ากวา่ 1 ปี  
 ส าหรบัแผนการใหเ้ช่าทีด่นิแทนการขาย ปจัจบุนัยงัอยูร่ะหวา่งการศกึษา การ  Survey ราคา การประเมนิราคาและคูแ่ขง่ขนัในภูมภิาค 
โดยยงัไมม่คีวามชดัเจนวา่จะใหเ้ช่าทัง้ 2 แหง่ (อมตะนคร และอมตะซติี)้ หรอืไม่ ? ขึน้อยูก่บัคา่เช่าจากการ Study เป็นอยา่งไร เบือ้งตน้หาก
เปลีย่นเป็นการใหเ้ช่า คาดระยะเวลาสญัญาเช่า อยูท่ี ่ 30 ปี (ต่ออายสุญัญาอกี 30 ปี)  คาดอยา่งเรว็เหน็ความชดัเจนตน้ปี ’57 เช่นเดยีวกบัการเปิด
นิคมฯ ท าเลใหมท่ีป่จัจบุนัอยูร่ะหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้  
…..Property Fund?  

 คาดแผนการน าพืน้ทีโ่รงงานทัง้หมด ปจัจบุนัประมาณ 140,000 ตรม. (คาดสิน้ปี ’56 อยูท่ีป่ระมาณ 200,000 ตรม.) หรอืบางสว่น ตัง้เป็น 
Property Fund มลูคา่ประมาณ 3,000 – 4,000 ลา้นบาท ยงัมคีวามไมแ่น่นอนวา่จะขายเขา้  Property Fund หรอืไม ่เน่ืองจากตน้ทุนรวมคา่ใชจ้า่ย
ต่างๆ ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้เงนิกู ้และหุน้กู ้ขณะทีใ่นระยะยาว  AMATA พยายามปรบัเพิม่สดัสว่นรายไดท้ีเ่ป็น  Recurring Income รวมถงึ
นโยบายใหเ้ช่าทีด่นิแทนการขาย ทีป่จัจบุนัอยูร่ะหวา่งการศกึษาขา้งตน้  

 
ทีม่า : AMATA  และประมาณการโดย AIRA นกัวเิคราะห ์: จติรลดา เลขาพนัธ ์0-2684-8788 
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แผนน า....“อมตะ วีเอน็” เข้าจดทะเบียนในตลาดฯ เล่ือนเป็น 4Q/56 จากเดิมภายในช่วง 2Q/56 – 3Q/56 
AMATA ยงัมแีผนน า บมจ.อมตะ วเีอน็ (Holding Company มกีารลงทุนในบรษิทัยอ่ยไดแ้ก่ Amata (Vietnam) Joint Stock Company (อมตะ
เวยีดนาม) สดัสว่น 69.99%) เขา้จดทะเบยีนในตลาดฯ ซึง่อมตะ วเีอน็  มแีผนขายหุน้เพิม่ทุน – IPO ประมาณ 140 ลา้นหุน้ คาด  AMATA จะไมม่ี
การน าหุน้เดมิออกมาขาย และคาดท าใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ลดลงจากเดมิ 44% เป็น 37% โดยปจัจบุนัอยูร่ะหวา่งรอภาวะตลาดฯ คาด 4Q/56 เลื่อน
จาก 2Q/56 – 3Q/56 
 
คงประมาณการปี’56.....คาดเติบโตโดดเด่น 
 คาดเริม่เหน็ผลการด าเนินงานของ AMATA ดขีึน้ตามล าดบั นบัจาก 2Q/56 เป็นตน้ไป (ประกาศงบในวนัน้ี) ทีค่าดยอดมยีอดโอนทีด่นิ 
430 ไร ่จาก 360 ไร ่เมื่อ 1Q/56 ทีผ่า่นมา โดยเป็นการโอนทีด่นิในอมตะนคร 130 ไร ่และอมซติี ้ 300 ไร ่(รวม 40 ไร ่ที่  Holly โอนใหก้บัลูกคา้) 
ขณะทีค่าดรายไดส้าธารณูปโภคและคา่เช่า ยงัเตบิโตต่อเน่ืองไมต่ ่ากวา่ 10% ท าใหย้งัคงประมาณการปี’56 โดยคาดผลการด าเนินงานใน 2H/56 จะ
ดกีวา่ 1H/56 จากการเรง่โอนทีด่นิในช่วงปลายปี 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 ่และคาด
รายไดส้าธารณูปโภคและคา่เช่า 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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