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ราคาปัจจบุนั 16.10 บาท ค าแนะน า เกง็ก าไร Target Price 16.00 บาท 
 

ความเหน็ : แม้ภาพรวมผลการด าเนินงานในปี’57 ของ AMATA มีแนวโน้มชะลอตวั แต่คาดหลงัจากน้ีไปดีข้ึนตามล าดบัจาก (1) 
ยอดขายทีดิ่นทีค่าดมีแนวโน้มดีข้ึนตามล าดบัใน 4Q/57 – 1H/58 ทีค่าดช่วยให้รายได้ขายทีดิ่นในปี’58 สามารถเติบโตได้ตามระยะเวลา
โอน 9 – 12 เดือน นับจากวนัซ้ือ (2) แผนการขายการน าพ้ืนทีโ่รงงาน มลูค่ารวมไม่เกิน 4,750 ล้านบาท ให้กบั REIT ทีค่าดท าให้ก าไร
สทุธิเพิม่ข้ึนจากประมาณการปี’58 อีก 1,000 – 1,100 ล้านบาท หรือ 0.94 – 1.03 บาท/หุ้น หรอืคาดเพิม่ข้ึนอีกเท่าตวัจากประมาณการ
ก าไรสทุธิ 1,141 ล้านบาท ในปี’58 และแมร้าคาซ้ือขายปัจจบุนัเตม็มูลค่า เมือ่เทียบกบัราคาเป้าหมายปี’58 ที ่ 16.00 บาท อิง PE เดิม 
15X  แต่ภายใต้ความน่าสนใจจากประเดน็ข้างต้น แนะน า “เกง็ก าไร” 
  

 
3Q/57 ก าไรสทุธิดีขึน้จากขาดทุนเม่ือ 2Q/57 แต่ลดลง 78% yoy  
 ผลการด าเนินงานใน 3Q/57 มกี าไรสทุธ ิจ านวน 138 ลา้นบาท ดขีึน้จากขาดทุน จ านวน 12 ลา้นบาท เมื่อ 2Q/57 แต่ลดลง 78%yoy 
หลกัๆ จากรายไดข้ายทีด่นิ ทีล่ดลงถงึ 80%yoy อยูท่ี ่364 ลา้นบาท อยา่งไรกต็ามรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและค่าเช่า ยงัอยูใ่นระดบัทีด่ ี349 ลา้น
บาท และ 179 ลา้นบาท ท าใหม้รีายไดจ้ากธรุกจิหลกั 892 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 39%qoq แต่ลดลง 62%yoy 
 ทางดา้นความสามารถในการท าก าไร ม ีGross Profit Margin เฉลี่ย 42.18% ลดลงจาก 44.80%เมื่อ 2Q/57 และ 49.40%เมื่อ 3Q/56 
เป็นผลทัง้จาก Margin ขายทีด่นิ สาธารณูปโภค และค่าเช่า ทีล่ดลง เฉลีย่อยูท่ี่ 58%, 14% และ 65% ตามล าดบั อยา่งไรกต็ามภาพรวมยงัอยูใ่น
ระดบัที่ด ี ขณะทีม่คี่าใชจ้า่ยขายและบรหิาร และดอกเบีย้จา่ยลดลงทัง้ qoq และ yoy อยูท่ี ่170 ลา้นบาท และ 86 ล้านบาท ตามล าดบั  
 ภาพรวมผลการด าเนินงาน 9M/57 มกี าไรสทุธ ิ558 ลา้นบาท ลดลง 61% หลกัๆ เป็นผลจากรายไดข้ายทีด่นิ ลดลง 51% อยูท่ี ่ 2,032 
ลา้นบาท จากการโอนที่ดนิ 774 ไร ่ลดลงจาก 1,336 ไร ่เมื่อ 9M/56 ขณะทีร่ายไดส้าธารณูปโภค และคา่เช่า เพิม่ขึน้ 8.5% และ 20% ตามล าดบั 
อยูท่ี ่1,018 ลา้นบาท และ 509 ลา้นบาท ท าใหม้รีายไดจ้ากธรุกจิหลกั 3,559 ลา้นบาท ลดลง 35%yoy และม ีGross Profit Margin เฉลีย่ 45.36% 
โดยมคีา่ใชจ้า่ยขายและบรหิาร ลดลง 16% อยูท่ี ่695 ลา้นบาท แต่มดีอกเบีย้จา่ย เพิม่ขึน้ 4%  
 และในครัง้น้ีเรายงัคงประมาณการปี’57 โดยคาดผลการด าเนินงานชะลอตวั หลกัๆ จากรายไดข้ายที่ดนิทีส่ว่นใหญ่รบัรูจ้าก Backlog 
เดมิ (สิน้ปี’56 จ านวน 5,200 ลา้นบาท) โดยคาดอยูท่ี ่ ประมาณ 3,640 ลา้นบาท ลดลง 32% แต่คาดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและค่าเช่า ยงั
สามารถเตบิโตต่อเน่ืองไมต่ ่ากวา่ 10% คาดอยูท่ี ่1,379 ลา้นบาท และ 625 ลา้นบาท ตามล าดบั ท าใหค้าดรายไดจ้ากธรุกจิหลกั 5,644 ลา้นบาท 
ลดลง 21%  
 คาดความสามารถในการท าก าไรยงัอยูใ่นระดบัทีด่ ี คาด Gross Profit Margin เฉลีย่ 47.56% ใกล้เคยีงปีทีผ่า่นมา และคาดก าไรสทุธ ิ
977 ลา้นบาท ลดลง 36% หรอืคดิเป็น 0.92 บาท/หุน้ และคาดเงนิปนัผล ประมาณ 0.32 บาท/หุน้ ภายใตก้ารค านวณในสดัสว่นเดยีวกบัปี’56 หรอื 
Payout Ratio ประมาณ 35% ซึง่ล่าสดุ AMATA ประกาศจา่ยปนัผลระหวา่งกาล 0.20 บาท (XD:25/11/57 จา่ย 11/12/57) ท าใหค้าดคงเหลอืจา่ย
ในช่วงทีเ่หลอือกี 0.12 บาท/หุน้ (ประมาณเมย. – พค.’58) 
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ทีม่า : AMATA  
 

ยอดขายท่ีดินท่ีสดุ 352 ไร่.....โดยมีลกูค้าท่ีอยู่ระหว่างเจรจา 1 ราย ประมาณ 500 ไร่ 
 AMATA เปิดเผยยอดขายทีด่นิลา่สุดยงัอยูเ่พยีง 352 ไร ่ ขณะทีอ่ยูร่ะหวา่งเจรจากบัลกูคา้รายใหญจ่ากจนี 1 ราย ทีม่คีวามตอ้งการซือ้ทีด่นิ
ขนาด 500 ไร ่ซึง่หากไดส้ามารถลงนามนามสญัญาไดใ้น 4Q/57 คาดท าใหย้อดขายทัง้ปี’57 ใกลเ้คยีงเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้1,000 ไร ่ซึง่เป็นยอดขายที่
ใกลเ้คยีงกบั 1,008 ไร ่เมื่อปี’56 
 ขณะทีค่าด AMATA เหลอื Backlog ประมาณ 4,000 – 4,500 ลา้นบาท ทีค่าดทยอยโอนใน 4Q/57 และปี’58 (ประเมนิจาก Backlog (สิน้ปี’56) 
อยูท่ี ่5,200 ลา้นบาท แบง่เป็น อมตะนคร 3,000 ลา้นบาท อมตะซติี ้1,800 ลา้นบาท และสว่นของ Holly อกีประมาณ 1,400 ลา้นบาท รวมกบัยอดขาย
ทีด่นิลา่สดุ จ านวน 352 ไร ่และหกัสว่นทีร่บัรูใ้นช่วง 9M/57 จ านวน 2,031 ลา้นบาท) 
AMATA คาดใช้เงินลงทุน 3,000 – 4,000 ล้านบาท ในปี’58 
 AMATA มแีผนลงทุนตอ่เน่ืองในปี’58 คาดใชเ้งนิลงทุน ประมาณ 3,000 – 4,000 ลา้นบาท เพิม่จาก 1,500 ลา้นบาท ในปี’57 เพือ่รองรบัความ
ตอ้งการทีด่นิในนิคมฯ ทัง้ในประเทศ และประเทศในแถบเพือ่นบา้น เช่น เวยีดนาม และเมยีนมาร ์(คาดใชร้ะยะเวลา 3 – 5 ปีในการพฒันา)  เพือ่รองรบั
ตลาด AEC ซึง่ในระยะยาวคาดชว่ยลดความเสีย่งจากปจัจุบนัรายไดห้ลกั ประมาณ 70% มาจากยอดขายทีด่นิในประเทศ และทีผ่า่นมามคีวามผนัผวนสงู 
ตามภาวะเศรษฐกจิและสถานการณ์การเมอืง  
 ส าหรบันิคมอุตสาหกรรมอมตะซติีล้มัถัน่ (“Amata City Lon Thanh” Dong Nai Province) ประเทศเวยีดนาม ซึง่ AMATA ไดร้บัสทิธกิาร
พฒันาเมื่อเดอืนสงิหาคม ทีผ่า่นมา บนพืน้ที ่8,031 ไร ่(ประมาณ 1,295 เฮกเตอร)์ คาดเริม่เหน็ความชดัเจนในการพฒันาโครงการตน้ปี’58 
.....มีแผนเพ่ิมสดัส่วน Recurring Income เป็น 50%  
 นอกจากรายไดท้ีม่าจากสาธารณูปโภค และคา่เชา่ แลว้ AMATA มแีผนใหเ้ชา่ทีด่นิแทนการขาย (เฉพาะทีด่นิ ทีนิ่คมฯ อมตะนคร) โดยคาด
ชว่ยทยอยเพิม่รายไดใ้นสว่น Recurring Income จากปจัจุบนัประมาณ 30% เป็น 50% (คาดไมต่ ่ากวา่ 2 ปีขา้งหน้า) ซึง่คาดท าใหผ้ลการด าเนินงานมี
ความผนัผวนน้อยลง 
 คาดทยอยปรบัโดยเฉพาะกบัลกูคา้รายใหมท่ีเ่ขา้มาเจรจา และคาดระยะเวลาสญัญาเชา่ อยูท่ี ่ 30 ปี (ตอ่อายสุญัญาอกี 30 ปี) อยา่งไร 
กต็าม รอความชดัเจนจาก AMATA อกีครัง้ ขณะทีค่าดผลการด าเนินงานสว่นใหญ่ในปี’57 ยงัมาจากการขายทีด่นิ และสดัสว่นรายไดค้าดยงัไม่
เปลีย่นแปลงไปจากปี’56 มากนกั  
คาดผลการด าเนินงานในปี’58.....ฟ้ืนตวั  
 ภายใตร้ายไดข้ายทีด่นิทีค่าดเพิม่ขึน้ 9% คาดอยูท่ี ่3,960 ลา้นบาท ภายใตส้มมตฐิาน (1) การทยอยโอนทีด่นิในปี’56 ในสว่นทีเ่หลอื ประมาณ 
1,560 ลา้นบาท และ (2) ยอดขายทีด่นิทีเ่กดิขึน้ในปี’57 และ 1H/58 ทีค่าดทยอยโอนและรบัรู ้ อกีประมาณ 2,400 ลา้นบาท ขณะทีค่าดรายไดจ้าก
สาธารณูปโภคและคา่เชา่ ยงัเตบิโตไดต้อ่เน่ืองไมต่ ่ากวา่ 10%  คาดอยูท่ี ่1,516 ลา้นบาท และ 687 ลา้นบาท ตามล าดบั ท าใหค้าดรายไดจ้ากธุรกจิหลกั 
6,164 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 9% คาดความสามารถท าก าไรใกลเ้คยีงประมาณการปี’57 โดยคาด Gross Profit Margin เฉลีย่ 47.50% จาก Margin  
ทีด่นิ สาธารณูปโภค และคา่เชา่ เฉลีย่ 55%, 20% และ 65% ตามล าดบั ท าใหค้าดก าไรสทุธ ิ1,141 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 17% หรอืคดิเป็น 1.07 บาท/หุน้ 
และคาดเงนิปนัผล ประมาณ 0.38 บาท/หุน้ ภายใตก้ารค านวณในสดัสว่นเดยีวกบัปี’56 หรอื Payout Ratio ประมาณ 35% 
 อย่างไรกต็ามผลการด าเนินงานดงักล่าวยงัไม่รวมก าไรพิเศษ จาก (1) การน าพ้ืนทีโ่รงงาน มลูค่ารวมไม่เกิน 4,750 ล้านบาท ขาย
ให้กบั REIT ตามแผนใน 1Q/58 (เลือ่นจากเดิมทีค่าดขายในปี’57) และ (2) การน า บมจ.อมตะ วีเอน็ (Holding Company มีการลงทุนใน
บริษทัย่อยได้แก่ Amata (Vietnam) Joint Stock Company (อมตะเวียดนาม) สดัส่วน 69.99%) เข้าจดทะเบยีนในตลาดฯ ตามแผนกลางปี’58 
ซึง่อมตะ วีเอน็ มีแผนขายหุ้นเพิม่ทุน – IPO ประมาณ 140 ล้านหุ้น คาด AMATA จะไม่มีการน าหุ้นเดิมออกมาขาย และคาดท าให้สดัส่วน
การถือหุ้นลดลงจากเดิม 44% เป็น 37%  



    

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 

 
         บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 319 อาคารจตุรัสจามจุรี (จามจุรีสแควร์) ชั้น 17 และ 20 ถนนพญาไท แขวง/เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2684-8888 โทรสาร 0-2160-5400 www.aira.co.th 
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