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บริษัท อมตะ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) - AMATA  

 
สถานการณเริ่มดีขึ้น  
หลังจากในชวง 1H57 ผลประกอบการของ AMATA ถูกกดดนัจากปญหาการเมืองอยางมากโดยเฉพาะในชวง 2Q57 ทีมี่เหตุ
รัฐประหารขึ้น สงผลใหลูกคามีการเลื่อนการโอนที่ดินออกไปกอนและกดดนัใหผลประกอบการพลิกมาขาดทุน 12 ลานบาท 
รวมถึงการขายที่ดินทีท่ําไดเพียง 207 ไร (รวมที่เวียดนามดวย) อยางไรก็ตามหลังจากทางปญหาการเมืองเริ่มมีทศิทางที่ดีข้ึน 
ทําใหการขายที่ดินกลับมาปรบัตัวเพ่ิมข้ึนไดอีกครั้งโดยนับตั้งแตเขาไตรมาส 3 ที่ผานมาสามารถขายทีด่ินเพ่ิมไดแลวประมาณ 
77 ไร ทําใหรวมยอดขายทีด่ินถึงปจจุบันมแีลวจํานวน 284 ไร สําหรับการโอนที่ดินนั้น คาดวาในชวง 2H57 จะมีการโอนที่ดิน
เขามาไดอยางมากจากฐาน Backlog ที่มีอยูกวา 4,500 ลานบาท (แบงเปน 3,000 ลานบาทจากอมตะนคร 750 ลานบาทจาก
อมตะซติี้ และ 800 ลานบาทจากบริษัทพัฒนาอสังหารมิทรัพยเพ่ือการอุตสาหกรรม ไทย-จีน) โดยทางบริษัทคาดวาจะ
สามารถโอนทีด่ินไดกวา 70-75% ซึ่งจะทําใหผลประกอบการพลิกกลับมามีกําไรสทุธิขยายตัวไดอยางมาก  
 
REIT ยายไปขายปลายป + สวน AMATAVN โยกไปปหนา   
ความคืบหนาการตั้งกองทุน REIT ที่จะเปนการนําพ้ืนที่เชาของโรงงานและคลังสินคาที่มีอยูกวา 170,000 ตร.ม. (กอสราง
เสร็จแลว 150,000 ตร.ม. และอยูระหวางกอสรางอีก 20,000 ตร.ม.) ขายเขากองทุนดังกลาว คาดวาจะจัดตั้งและขายไดเสร็จ
ในชวงปลายปน้ี สวนการ AMATAVN เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีการเลื่อนการขายไปเปนกลางป 58 เน่ืองจากจะมี
การพัฒนานคิมแหงที่ 2 ที่เวียดนามเสยีกอนเพื่อเพ่ิมมูลคากิจการใหสูงข้ึน   
 
ปรับเปาหมายกําไรเพิ่ม หลังจากมีการโอนที่ดินที่อมตะนครมากกวาคาด    
แมวาผลประกอบการในชวง 1H57 จะออกมาไมดีนัก แตคาดวาในชวง 2H57 ที่จะมีการโอนที่ดินเขามาอยางมาก (สวนหนึ่ง
เกิดจากการเลือ่นมาจากชวง 2Q57) ซึ่งสวนใหญจะเปนนิคมที่อมตะนคร ที่เปนทีด่ินที่มีมูลคาสูง ทําใหเรามีการปรับประมาณ
การกําไรสุทธิในป 57 ข้ึนใหมมาอยูที่ 1,383 ลานบาท (เดิมคาดไวเพียง 1,278 ลานบาท) ดานยอดขายที่ดินทางผูบรหิารคาด
วาในปน้ีนาจะทาํไดทีร่ะดบั 1,000 ไร ใกลเคียงกับปกอน ซึ่งเปนสิ่งที่เราจะตองตดิตามในชวงที่เหลือของปน้ีเน่ืองจาก
ยอดขายทีด่ินในปน้ีจะเปนฐานสําหรับการรับรูรายไดในป 58 โดยคาดวาหลังจากไดรัฐบาลใหมและมีการออกมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจออกมาจะเปนสิ่งทีช่วยสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนจากตางประเทศใหกลับเขามาลงทุนและซื้อที่ดินเพ่ิมข้ึน  
 
สําหรับคําแนะนําการลงทุน เรามองวาผลประกอบการของ AMATA ในชวง 2H57 จะกลับมาปรับตัวเพ่ิมข้ึนไดอยางมากจาก
การโอนทีด่นิทีเ่พ่ิมข้ึนหลังจากชะลอไปในชวง 2Q57 รวมถึงความเชื่อม่ันจากนักลงทนุที่จะเขามาหลงัไดรัฐบาลใหมเราจึง
แนะนํา “ซื้อเก็งกําไร” โดยประเมินมูลคาเหมาะสมไดใหมที่ 19.40 บาท (PER 15X)  
 
 

Forecasts and Rating 

  
Net Profit 

(Btm) ESP (Bt) BV (Bt) PER 
(x) P/BV (x) DPS 

(Bt) 
2014F 1,383 1.30 9.77 13 1.77 0.50 
2013 1,516 1.42 9.55 12 1.81 0.50 
2012 1,501 1.41 8.35 12 2.07 0.55 
2011 901 0.84 9.20 20 1.88 0.40 

Source: CGS Estimate 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักวิเคราะห: โดม คุณประยรูสวัสดิ์    
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