
    

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 18.00 บาท ค าแนะน า ซ้ือ Target Price 26.00 บาท 
 

ความเหน็ : คาดประเดน็ดงักล่าวกดดนัราคาหุน้ของ AMATA ในระยะสัน้ อยา่งไรกต็ามคาดสถานการณ์มแีนวโน้มคลีค่ลายขึน้ตามล าดบั เพื่อสรา้ง
ความเชื่อมัน่ใหก้บันกัลงทุน จากแผนการป้องกนัของ AMATA และหน่วยงานต่างๆ เพื่อไมใ่หส้ง่ผลกระทบต่อโรงงานในนิคมฯ อมตะนคร ซึง่กลุ่ม
ลูกคา้ส่วนใหญ่ของ AMATA อยูใ่นอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิ้นสว่น อเิลคทรอนิคส ์ และอุตสาหกรรมอาหาร ที่ผลติเพื่อจ าหน่ายในประเทศและ
สง่ออก  
 คาดเป็นโอกาสในการเขา้ลงทุน โดยเฉพาะในช่วงราคาอ่อนตวั จากประเดน็ความน่าสนใจ (1) ยอดขายทีด่นิที่คาดโดดเดน่ใน 4Q/56 
คาดสงูถงึ 2,330 ไร ่จากเป้าหมายที ่AMATA ยงัคงไวท้ี ่3,000 ไร ่ขณะที ่10M/56 ท าไดป้ระมาณ 670 ไร ่(2) ผลการด าเนินงานทีค่าดเตบิโตโดด
เดน่ต่อเน่ืองในปี’56 และ 57 คาดก าไรสทุธทิ าจุดสงูสุดใหม ่ท าใหย้งัคงค าแนะน า “ซือ้” ราคาเป้าหมาย 26.00 บาท องิ PE15X 
 อย่างไรกต็ามมีประเดน็ความเสีย่งจากปัจจยัทางการเมืองทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจลงทุน และอาจท าให้ยอดขาย
ทีดิ่นไม่เป็นไปตามประมาณการ 
 

 
(อินโฟเควสท์ 19/10/56) :  AMATA วางแผนป้องกนัน ้าท่วมติดตัง้เคร่ืองสบู 100 ตวั เครื่องผลกัดนัน ้า 28 เคร่ืองในการสบูน ้าออกโดยส่ง
ข้ามประตรูะบายน ้าลงสู่ทะเลโดยตรง หากมีปริมาณน ้ามากในช่วงน ้าทะเลหนุน และถงุบ๊ิกแบค็ 500 ใบ ส าหรบัป้องกนัน ้าเข้าพืน้ท่ี
โรงงาน : หลงันายปลอดประสพ สรุสัวด ี รองนายกรฐัมนตร ี และนายประเสรฐิ บุญชยัสขุ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยีย่ม
สถานการณ์ภายในนิคมฯ อมตะนคร พรอ้มประชุมหารอืแผนการบรหิารจดัการน ้าของนิคมและพืน้ทีโ่ดยรอบ รว่มกบัผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบุร ี
ชลประทานชลบุร ี มณฑลทหารบกที ่ 14 การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.) และหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเตรยีมป้องกนัรบัมอื
มวลน ้าจาก อ.พนสันิคม จ.ชลบุร ีและปรมิาณน ้าฝนทีต่กอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่แก่นักลงทุน ผูป้ระกอบการ และชุมชนภายนอก 
 
 โดยปจัจบุนัสถานการณ์น ้าภายในนิคมฯ อมตะนคร มนี ้าขงับรเิวณผวิการจราจรเป็นบางจุด ระยะทางสัน้ๆ เช่น (1) เฟส 4 ช่วงก่อนขึน้
สะพานมอเตอรเ์วย ์ระดบัน ้าสงู ประมาณ 15 ซม. ระยะทาง ประมาณ 10 เมตร (2) เฟส 7 บรเิวณโคง้โอตะพารค์ ระดบัน ้าสงู ประมาณ 15 – 30 
ซม. และ (3) บรเิวณแยกไฟแดง เฟส 6C ระดบัน ้าสงู ประมาณ  40 ซม. สง่ใหก้ารจราจรในพืน้ทีด่งักล่าว เคลื่อนตวัไดช้า้ ซึง่หากไม่มปีรมิาณ
น ้าฝนเขา้มาเพิม่เตมิจะสามารถเรง่ระบายออกไดภ้ายใน 1 วนั ขณะที่ผูป้ระกอบการโรงงานในนิคมฯ อมตะนคร ยงัเปิดด าเนินการไดต้ามปกติ 
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