
    

รายงานฉบบัน้ีจดัท าในนามของบริษทัหลกัทรัพย ์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) (“ไอร่า”) เพื่อเป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของไอร่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซ้ือหรือขาย
หลกัทรัพยใ์ดๆ  ผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือหรือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชว้จิารณญาณของตนเอง  ไอร่ารวมทั้งพนกังานของบริษทั ปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกิดจากการใชข้อ้มูลในรายงาน
น้ี ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งหมด หรือบางส่วน  และไม่ถือเป็นการรับประกนัความถูกตอ้ง สมบูรณ์ และเช่ือถือไดข้องขอ้มูลในรายงานน้ี   ไอร่า และ/หรือ กรรมการบริษทั, พนักงาน ท่ี
เก่ียวขอ้งอาจมีความสัมพนัธ์กบั หรืออาจให้บริการทางดา้นวาณิชธนกิจ และ/หรือ บริการทางการเงินอ่ืนๆ  กบับริษทัท่ีกล่าวถึงในรายงานฉบบัน้ี   ไอร่าขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงความ
คิดเห็น หรือขอ้มูลโดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้  เอกสารฉบบัน้ีใช้ภายในไอร่าเท่านั้น มิไดจ้ดัท าข้ึนส าหรับการลงตีพิมพใ์นหนงัสือพิมพห์รือส่ืออ่ืนๆ แต่อยา่งใด 
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ราคาปัจจบุนั 18.60 บาท ค าแนะน า ซ้ือ Target Price 26.00 บาท 
 

ความเหน็ : ภายใต้ผลการด าเนินงาน 2Q/56 ของ AMATA ทีเ่ติบโตโดดเด่นทัง้ qoq และ yoy คาดเป็นปัจจยับวกต่อราคาหุ้นของ 
AMATA ในระยะสัน้ ขณะทีย่งัมีประเดน็ความน่าสนใจจากเป้าหมายยอดขายทีดิ่นที ่ 3,000 ไร่ ทีท่ าให้คาดในช่วง 5 เดือนทีเ่หลือของ
ปี’56 ยอดขายทีดิ่นไม่ต า่กว่า 2,400 ไร่ และแนวโน้มผลการด าเนินงานทีค่าดดีข้ึนตามล าดบัจากการทะยอยโอนและรบัรู้รายได้ต่อเนือ่ง 
ภายใต้ Backlog (ส้ินปี’55) จ านวน 6,700 ล้านบาท ทีค่าดไม่ต า่กว่า 60% จะสามารถทะยอยโอนและรบัรู้รายได้ในปีน้ี และประมาณการ
ยอดขายทีดิ่นทีค่าดไม่ต า่กว่า 2,500 ไร่ ท าให้คาด AMATA ยงัสามารถเติบโตโดดเด่นต่อเนือ่งในปี’56 ท าให้ยงัคงค าแนะน า “ซ้ือ” ราคา
เป้าหมายที ่26 บาท อิง PE15X ณ ราคาปัจจบุนั มี Upside และ Div.Yield ประมาณ 28% และ 2% ตามล าดบั 
 อย่างไรกต็ามมีประเดน็ความเสีย่งจากปัจจยัทางการเมืองทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจลงทุน และอาจท าให้ยอดขาย
ทีดิ่นไม่เป็นไปตามประมาณการ 
 

2Q/56.....ผลการด าเนินงานเติบโตโดดเด่นทัง้ qoq และ yoy 
 AMATA ประกาศผลการด าเนินงาน 2Q/56 โดดเดน่ทัง้ qoq และ yoy จาก (1) รายไดข้ายทีด่นิ จ านวน 1,568 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 121%qoq 
และ 86%yoy จากการโอนที่ดนิ 430 ไร ่ซึง่เป็นการโอนทีด่นิในอมตะนคร 130 ไร ่และอมซติี ้300 ไร ่(รวม 40 ไร ่ที่ Holly โอนใหก้บัลูกคา้) ดขีึน้
จาก 360 ไร ่(อมตะนคร และอมตะซติี ้40 ไร่ และ 320 ไร)่ และ 410 ไร ่(อมตะนคร และอมตะซติี ้10 ไร่ และ 400 ไร)่  เมื่อ 1Q/56 และ 2Q/55 
ตามล าดบั  โดยราคาขายเฉลีย่ อยูท่ีป่ระมาณ 3.65 ลา้นบาท/ไร ่สงูกวา่ 1.97 ลา้นบาท/ไร ่และ 2.06 ลา้นบาท/ไร ่เมื่อ 1Q/56 และ 2Q/55 สว่นหน่ึงเป็น
ผลจากมกีารโอนทีด่นิในพืน้ทีนิ่คมอมตะนคร ซึง่มรีาคาขายเฉลีย่สงูกว่าอมตะซติี ้ (2) รายไดส้าธารณูปโภค จ านวน 310 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 5%qoq และ 
23%yoy และ (3) คา่เชา่ จ านวน 136 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 9%qoq และ 30%yoy ท าใหม้รีายไดจ้ากธุรกจิหลกั 2,015 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 78%qoq และ 
68%yoy 
 ทางดา้นความสามารถในการท าก าไร พบวา่โดดเดน่เชน่กนั โดยเฉพาะ Gross Profit Margin จากการขายทีด่นิ ทีเ่พิม่ขึน้จาก 40.24% และ 
49.48% เมื่อ 1Q/56 และ 2Q/55 เป็น 61.42% ขณะที ่Margin จากรายไดส้าธารณูปโภคและคา่เชา่ ยงัทรงตวัอยูท่ีป่ระมาณ 27.22% และ 69.05% 
ตามล าดบั สง่ให ้Gross Profit Margin เฉลีย่อยูท่ี ่56.66% ดขีึน้จาก 40.20% และ 44.60% เมื่อ 1Q/56 และ 2Q/55 ตามล าดบั โดยมคีา่ใชจ้า่ยขายและ
บรหิาร 290 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 17%qoq และ 28%yoy แตม่ดีอกเบีย้จา่ย จ านวน 82 ลา้นบาท ลดลง 4%qoq และ 13%yoy สง่ผลใหม้กี าไรสุทธ ิจ านวน 
684 ลา้นบาท เพิม่ขึน้โดดเด่นทัง้ qoq และ yoy 
 1H/56 มรีายไดเ้ตบิโตตอ่เน่ืองทุกกลุม่ธุรกจิหลกัทัง้รายไดข้ายทีด่นิ จ านวน 2,277 ลา้นบาท (+36%) รายไดส้าธารณูปโภค จ านวน 608 ลา้น
บาท (+23%) และคา่เชา่ จ านวน 261 ลา้นบาท (+24%) ทางดา้นความสามารถท าก าไรยงัอยูใ่นระดบัทีด่ ีม ีGross Profit Margin เฉลีย่ 50.74% และมี
คา่ใชจ้า่ยขายและบรหิาร จ านวน 538 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 38% แตม่ดีอกเบีย้จา่ย ลดลง 15% อยูท่ี ่167 ลา้นบาท สง่ผลใหม้กี าไรสทุธ ิจ านวน 815 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้ 65% 
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