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ราคาปัจจบุนั 18.50 บาท ค าแนะน า ขาย Target Price 16.00 บาท 
 

ความเหน็ : คาดราคาหุ้นสะท้อนผลประกอบการทีโ่ดดเด่นทัง้ 4Q/57 และปี’57 ขณะทีผ่ลการด าเนินงานในปี’58 มีแนวโน้มชะลอตวัหลงั 
Backlog จากทีดิ่นเหลือเพียง 2,000 ล้านบาท และยอดขายทีดิ่นในปี’58 คาดทยอยโอนและรบัรู้ได้บางส่วน โดยเฉพาะยอดขายทีเ่กิดข้ึน
ใน 1H/58 ขณะทีร่าคาปัจจบุนัสงูกว่าราคาเป้าหมายปี’58 ที ่16.00 บาท อิง PE เดิม 15X ท าให้ปรบัค าแนะน าจากเดิม “เกง็ก าไร” เป็น 
“ขาย”  
.....อย่างไรกต็ามมีประเดน็ทีแ่นะติดตามโดยเฉพาะแผนการขายการน าพื้นทีโ่รงงาน ใน 1H/58 มลูค่ารวมไม่เกิน 4,750 ล้านบาท ให้กบั 
REIT ทีค่าดท าให้ก าไรสทุธิเพิม่ข้ึนจากประมาณการปี’58 อีก 1,000 – 1,100 ล้านบาท หรือ 0.94 – 1.03 บาท/หุ้น หรือคาดเพิม่ข้ึนอีก
เท่าตวัจากประมาณการก าไรสุทธิ 1,141 ล้านบาท ในปี’58 ซึง่คาดอาจท าให้มีแรงเกง็ก าไรในช่วงเวลาดงักล่าว 
  

 
4Q/57 ผลการด าเนินงานโดดเด่น.....สงูสดุเป็นประวติัการณ์ 
 ผลการด าเนินงานใน 4Q/57 มกี าไรสทุธ ิจ านวน 1,666 ลา้นบาท โดดเด่นทัง้ qoq และ yoy หลกัๆ จากการโอนทีด่นิ สงูถงึ 621 ไร ่เพิม่
จาก 124 ไร ่และ 437 ไร่ เมื่อ 3Q/57 และ 4Q/56 ท าใหม้รีายไดท้ี่ดนิ จ านวน 3,315 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 8.13 เท่า และ 1.68 เท่า เมื่อเทยีบกบั 
3Q/57และ 4Q/56 ตามล าดบั ขณะทีม่รีายไดส้าธารณูปโภคและค่าเช่า ทรงตวั qoq และ yoy ทีป่ระมาณ 341 ลา้นบาท และ 178 ลา้นบาท ท าใหม้ี
รายไดจ้ากธรุกจิหลกั 3,836 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3 เท่า และ 1 เท่า เมื่อเทยีบ 3Q/57และ 4Q/56 ตามล าดบั 
 ทางดา้นความสามารถในการท าก าไร ม ีGross Profit Margin เฉลีย่ 57.69% เพิม่ขึน้จาก 42.18%เมื่อ 3Q/57 และ 40.88%เมื่อ 4Q/56 
หลกัๆ จาก Margin ขายทีด่นิ เฉลี่ย 62.77% สงูขึน้จาก 57.59% และ 51.18% เมื่อ 3Q/57 และ 4Q/56 ขณะทีม่คีา่ใชจ้า่ยขายและบรหิาร จ านวน 
324 ลา้นบาท (+91%qoq, -21%yoy) และดอกเบีย้จา่ย 87 ลา้นบาท ทรงตวั qoq และ yoy 
 ภาพรวมผลการด าเนินงานทัง้ปี’57 โดดเด่นเช่นกนั มกี าไรสทุธ ิ2,224 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 47% สงูสดุในรอบหลายๆ ปี แมร้ายไดข้าย
ทีด่นิจะทรงตวั ที ่5,348 ลา้นบาท (จากการโอนทีด่นิ 1,375 ไร่ ลดลงจาก 1,715 ไรเ่มื่อปี’56 แต่สดัสว่นโอนทีด่นินวนคร ซึง่มรีาคาขายเฉลีย่/ไร ่สงู
กวา่ โดยเพิม่ขึน้จาก 29% เป็น 37%) แต่ (1) รายไดส้าธารณูปโภค และค่าเช่า เพิม่ขึน้ 8% และ 21% ตามล าดบั อยูท่ี ่1,359 ล้านบาท และ 688
ลา้นบาท ท าใหม้รีายไดจ้ากธุรกจิหลกั 7,395 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3% และ (2) ม ีGross Profit Margin เฉลีย่ 51.76% เพิม่ขึน้จาก 47.97%เมื่อปี’56 
จาก Margin ขายทีด่นิเพิม่ขึน้จาก 53% เป็น 59% โดย Margin สาธารณูปโภคและคา่เช่า ทรงตวั ทีป่ระมาณ 16% และ 65% แตม่คีา่ใชจ้า่ยขาย
และบรหิาร ลดลง 18% อยูท่ี ่1,019 ลา้นบาท และมดีอกเบีย้จา่ย จ านวน 360 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เลก็น้อย  
 AMATA ประกาศจา่ยปนัผล จ านวน 0.50 บาท (XD : 29/4/58 จา่ย 20/5/58) หลงัจา่ยระหวา่งกาลไปแลว้ 0.20 บาท เมื่อพย.’57 รวม
เป็นเงนิปนัผลทัง้หมดในปี’57 จ านวน 0.70 บาท/หุน้ 
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ทีม่า : AMATA  
 

ยอดขายท่ีดินปี’57 เพียง 371 ไร่.....และเบือ้งต้นเป้าหมายปี’58 ไม่ต า่กว่า 1,000 ไร่ 
 AMATA เปิดเผยยอดขายทีด่นิทัง้ปี’57 ต ่าเพยีง 371 ไร ่ลดลงจาก 1,204 ไร ่เมื่อปี’56 หลงัไดร้บัผลกระทบตอ่เน่ืองจากสถานการณ์การเมอืง
จนถงึกลางปี’57 และรอความชดัเจนของนโยบายรฐับาลชุดใหมใ่น 2H/57 ขณะทีใ่นปี’58 ก าหนดเป้าหมายยอดขายทีด่นิเบือ้งตน้ไวไ้มต่ ่ากวา่ 1,000 ไร ่ 
คาดในจ านวนน้ีรวมลกูคา้รายใหญ่จากจนี 1 ราย ทีม่คีวามตอ้งการซือ้ทีด่นิ 400 - 500 ไร่ ซึง่เจรจาตัง้แตป่ลายปีทีผ่า่นมา  และ YTD มยีอดขายทีด่นิ 
ประมาณ 60 – 80 ไร ่ 
 ขณะทีส่ ิน้ปี’57 เหลอื Backlog ประมาณ 2,000 ลา้นบาท (อมตะนคร 100 ลา้นบาท อมตะซติี ้ 1,300 ลา้นบาท และสว่นของ Holly อกี
ประมาณ 600 ลา้นบาท) ลดลงจากประมาณ 5,200 ลา้นบาท เมื่อสิน้ปี’56 โดยในจ านวนน้ี AMATA คาดประมาณ 90% หรอืประมาณ 1,800 ลา้นบาท 
ทยอยโอนและรบัรูร้ายไดใ้นปี’58 
 ทางดา้น Land Bank สิน้ปี’57 รวม 12,650 ไร ่ (อมตะนคร 8,950 ไร ่ และอมตะซติี ้ 3,700 ไร)่ ในจ านวนน้ี แบง่เป็น (1) ทีด่นิพรอ้มขาย 
จ านวน 2,850 ไร ่แบง่เป็น อมตะนคร 1,250 ไร ่และอมตะซติี ้1,600 ไร ่และ (2) ทีด่นิรอการพฒันา จ านวน 7,500 ไร ่แบง่เป็น อมตะนคร 5,600 ไร ่และ
อมตะซติี ้1,900 ไร ่ทีเ่หลอืประมาณ 2,300 ไร ่เป็นทีด่นิส ารองส าหรบัพืน้ทีพ่าณิชยแ์ละทีอ่ยูอ่าศยั 900 ไร ่และสนาม Golf อกีจ านวน 1,400 ไร ่
 
AMATA คาดใช้เงินลงทุน 4,500 ล้านบาท ในปี’58 
 AMATA มแีผนลงทุนตอ่เน่ืองในปี’58 คาดใชเ้งนิลงทุน ประมาณ 4,500 ลา้นบาท (ซือ้ทีด่นิในไทยและเวยีดนาม 3,800 ลา้นบาท สดัสว่น 75 : 
25 ทีเ่หลอื 700 ลา้นบาท ใชล้งทุนโครงสรา้งพืน้ฐานและอื่นๆ) เพิม่จากประมาณ 1,700 ลา้นบาท เมื่อปี’57 เพือ่รองรบัความตอ้งการทีด่นิในนิคมฯ ทัง้ใน
ประเทศ และประเทศในแถบเพื่อนบา้น เชน่ เวยีดนาม และเมยีนมาร ์ (คาดใชร้ะยะเวลา 3 – 5 ปีในการพฒันา)  เพือ่รองรบัตลาด AEC ซึง่ในระยะยาว
คาดชว่ยลดความเสีย่งจากปจัจุบนัรายไดห้ลกั ประมาณ 70% มาจากยอดขายทีด่นิในประเทศ และทีผ่า่นมามคีวามผนัผวนสงู ตามภาวะเศรษฐกจิและ
สถานการณ์การเมอืง  
 
คงประมาณการปี’58.....มีแนวโน้มชะลอตวั 
 ภายใตป้ระมาณการรายไดข้าย คาดอยูท่ี ่ 3,960 ลา้นบาท ลดลง 26% หลงั Backlog สิน้ปี’57 ทีล่ดลงเหลอืเพยีง 2,000 ลา้นบาท และ 
ยอดขายทีด่นิในปี’58 โดยเฉพาะทีเ่กดิขึน้ใน 1H/58 ทีค่าดทยอยโอนและรบัรู ้อกีประมาณ 1,900 – 2,000 ลา้นบาท ขณะทีค่าดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค
เพิม่ขึน้ 12% อยูท่ี ่1,516 ลา้นบาท และรายไดค้า่เชา่ ทรงตวั ประมาณ 687 ลา้นบาท ตามล าดบั ท าใหค้าดรายไดจ้ากธุรกจิหลกั 6,164 ลา้นบาท ลดลง 
17%  
 คาด Gross Profit Margin เฉลีย่ 47.50% จาก Margin ทีด่นิ สาธารณูปโภค และคา่เชา่ เฉลีย่ 55%, 20% และ 65% ตามล าดบั ท าใหค้าด
ก าไรสทุธ ิ 1,141 ลา้นบาท ลดลง 49% หรอืคดิเป็น 1.07 บาท/หุน้ และคาดเงนิปนัผล ประมาณ 0.38 บาท/หุน้ ภายใตก้ารค านวณในสดัสว่นเดยีวกบั
ปี’56 -  57 หรอื Payout Ratio ประมาณ 35% 
 อย่างไรกต็ามผลการด าเนินงานดงักล่าวยงัไม่รวมก าไรพิเศษ จาก (1) การน าพ้ืนทีโ่รงงาน มลูค่ารวมไม่เกิน 4,750 ล้านบาท ขาย
ให้กบั REIT ตามแผนใน 1H/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 

 

  AMATA : 24 กุมภาพนัธ์ 2558 

 


