
    

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 16.80 บาท ค าแนะน า ซ้ือ Target Price 26.00 บาท 
 

ความเหน็ : ภายใต้ผลการด าเนินงาน 3Q/56 ทีย่งัอยู่ในระดบัทีดี่ต่อเนือ่งจาก 2Q/56 และท าให้ 9M/56 มีรายได้จากธรุกิจหลกัรวม 5,469 
ล้านบาท และก าไรสทุธิ 1,441 ล้านบาท คิดเป็น 80% และ 77%ของประมาณการ ท าให้ในครัง้น้ียงัคงประมาณการปี’56 ซึง่คาดเติบโต
โดดเด่น และ AMATA เป็น 1 ใน Top Pick ของกลุ่มนิคมฯ ขณะทีใ่นระยะสัน้ยงัมีปัจจยับวกจากเงินปันผลระหว่างกาล จ านวน 0.25 
บาท XD : 25/11/56 และจ่ายในวนัที ่11/12/56  
 ณ ระดบัราคาปัจจบุนั คาดยงัไม่สะท้อนผลประกอบการทีโ่ดดเด่นในปี’56 โดยมี Upside และ Div.Yield ประมาณ 35% และ 
2.3% ตามล าดบั ท าให้ยงัคงค าแนะน า “ซ้ือ” ราคาเป้าหมายที ่26 บาท อิง PE15X  
 อย่างไรกต็ามมคีวามเสีย่งจากปัจจยัทางการเมืองทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจลงทุน และอาจท าให้ยอดขายทีดิ่นไม่
เป็นไปตามประมาณการ ล่าสดุ AMATA ยงัคงเป้าหมายยอดขายทีดิ่นในปี’56 ไว้ที ่3,000 ไร่ ขณะที ่10M/56 ขายได้ประมาณ 670 ไร่ 
 

 
3Q/56.....ก าไรสทุธิ 626 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 83%yoy แต่ลดลง 8%qoq  
 AMATA ประกาศผลการด าเนินงาน 3Q/56 มกี าไรสทุธ ิ626 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 83%yoy แตล่ดลง 8%qoq จาก (1) รายไดข้ายทีด่นิ  จ านวน 
1,829 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เกอืบเทา่ตวัจาก 936 ลา้นบาท เมื่อ 3Q/55 และเพิม่ขึน้ 17%qoq ตามการโอนทีด่นิ ประมาณ 450 ไร ่เพิม่ขึน้จาก 230 ไร ่และ 
430 ไร ่ เมื่อ 3Q/55 และ 2Q/56 ตามล าดบั โดยราคาขายเฉลีย่ อยูท่ีป่ระมาณ 4.07 ลา้นบาท/ไร ่ ทรงตวั yoy แตเ่พิม่ขึน้จาก 3.65 ลา้นบาท/ไร ่ เมื่อ 
2Q/56 (2) รายไดส้าธารณูปโภค จ านวน 330 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 20%yoy และ 6%qoq และ (3) คา่เชา่ จ านวน 164 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 45%yoy และ 
20%qoq ท าใหม้รีายไดจ้ากธุรกจิหลกั 2,323 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 75%yoy และ 15%qoq 
 ทางดา้นความสามารถในการท าก าไร ม ีGross Profit Margin เฉลีย่ 49.40% ใกลเ้คยีง 3Q/55 แตล่ดลงประมาณ 6%จาก 2Q/56 หลกัๆ จาก 
Margin การขายทีด่นิทีล่ดลงจาก 61.42%เมื่อ 2Q/56 อยูท่ี ่52.70% อยา่งไรกต็ามยงัอยูใ่นระดบัทีด่ ีขณะที ่Margin จากรายไดส้าธารณูปโภคและคา่เชา่ 
ยงัทรงตวัอยูท่ีป่ระมาณ 21 - 22% และ 70% ตามล าดบั  
 โดยมคีา่ใชจ้า่ยขายและบรหิาร 293 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 28%yoy และ 1%qoq และดอกเบีย้จา่ย จ านวน 95 ลา้นบาท ลดลง 3%yoy แตเ่พิม่ขึน้ 
16%qoq  
 9M/56 มรีายไดเ้ตบิโตต่อเน่ืองทุกกลุม่ธุรกจิหลกัทัง้รายไดข้ายทีด่นิ จ านวน 4,106 ลา้นบาท (+36%) รายไดส้าธารณูปโภค จ านวน 938 ลา้น
บาท (+18%) และคา่เชา่ จ านวน 425 ลา้นบาท (+24%) ทางดา้นความสามารถท าก าไรยงัอยูใ่นระดบัทีด่ ีม ีGross Profit Margin เฉลีย่ 50.13% และมี
คา่ใชจ้า่ยขายและบรหิาร จ านวน 831 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 34% แตม่ดีอกเบีย้จา่ย ลดลง 11% อยูท่ี ่261 ลา้นบาท สง่ผลใหม้กี าไรสทุธ ิจ านวน 1,441 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้ 72% 
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