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ราคาปัจจบุนั 18.60 บาท ค าแนะน า ซ้ือ Target Price 35.50 บาท 
 

ความเหน็ : ก าไรสทุธิ 2Q/56 ดีกว่าคาด  ขณะทีใ่นระยะกลาง – ยาว  TICON ยงัมีความน่าสนใจจากการขายพ้ืนทีโ่รงงานและคลงัสินค้า
ให้กบั REIT มูลค่ารวมประมาณ 6,000 ล้านบาท ทีค่าดท าให้ 4Q/56 โดดเด่นสุด และคาดทัง้ปี’56 ท าจดุสงูสดุใหม่ คาดก าไรสทุธิ สงูถึง 
2,234 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 72% .....ภายใต้ข้อมลูพ้ืนฐานและประมาณการทีค่าดอยู่ในความคาดหมาย ท าให้ยงัคงราคาเป้าหมายที ่35.50 บาท 
อิง PE เดิม 14 เท่า และค าแนะน า “ซ้ือ” ส าหรบัลงทุนระยะยาว โดยคาด Div.Yield ประมาณ 7 – 8% 
 2Q/56....ก าไรสทุธิ 166 ล้านบาท เพ่ิมขึน้โดดเด่น yoy แต่ลดลง 35%qoq 
 TICON ประกาศผลการด าเนินงาน 2Q/56 มกี าไรสทุธ ิ166 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 112%yoy แตล่ดลง 35%qoq (ใน 1Q/56 ไดร้บัเงนิคา่ประกนั 
จ านวน 70 ลา้นบาท) และดกีวา่ทีป่ระมาณการไวท้ี ่130 ลา้นบาท โดยรายไดจ้ากธุรกจิหลกัอยูใ่นความคาดหมาย ทัง้ (1) รายไดค้า่เชา่ จ านวน 288 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้ 7%qoq และ 9%yoy จากพืน้ทีใ่หเ้ชา่ จ านวน 581,908 ตรม. (+3%qoq, -0.4%yoy) และคา่เชา่เฉลีย่ 165 บาท/ตรม./เดอืน (2) รายได้
บรหิารจดัการจาก TFund และ TLogis   รบัเหมาก่อสรา้ง และสาธารณูปโภค ทรงตวั qoq อยูท่ี ่61 ลา้นบาท ท าใหม้รีายไดจ้ากธุรกจิหลกั 349 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้ 7%qoq และ 6%yoy 
 ขณะทีค่วามสามารถท าก าไรดกีวา่ประมาณการ โดยม ี Gross Profit Margin เฉลีย่สงูถงึ 89.20% หลกัๆ จากการปรบัขึน้ราคาคา่เชา่และ
คา่บรกิาร  แตม่ตีน้ทุนลดลงเมื่อเทยีบกบั 2Q/55 ทีม่คีา่ซอ่มแซมทรพัยส์นิในสว่นทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากน ้าทว่มเมื่อปลายปี’54 และท าใหต้น้ทุนในไตร
มาสดงักลา่วสงูขึน้ นอกจากน้ียงัหยดุคดิคา่เสือ่มราคาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนใหเ้ชา่ทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนที่ถอืไวเ้พือ่ขาย 
(บนัทกึใน 2Q/56 มลูคา่ 2,727 ลา้นบาท) จนกวา่ TICON จะขายสนิทรพัย ์ซึง่ท าใหต้น้ทุนคา่เชา่ลดลงจากระดบัประมาณ 90 – 95 ลา้นบาท เมื่อ 2Q/55 
และ 1Q/56 อยูท่ี ่63 ลา้นบาท และท าให ้Margin จากการใหเ้ชา่เพิม่จาก ประมาณ 63 – 66% เป็น 78%  
แนวโน้ม 2H/56 โดดเด่น.....จากขายพืน้ท่ีโรงงานและคลงัสินค้า มูลค่าสงูถึง 6,000 ล้านบาท ใน 4Q/56 
 คาดการขายอาคารโรงงาน ประมาณ 38 โรงงาน พืน้ที ่104,175 ตรม. (ประมาณ 2,000 ลา้นบาท) และคลงัสนิคา้ ประมาณ 51 หลงั พืน้ที ่
182,405 ตารางเมตร (ประมาณ 4,000 ลา้นบาท) คดิเป็นมลูคา่รวมประมาณ 6,000 ลา้นบาท (เพิม่ขึน้ 37%จากปี’55) เป็นไปตามความคาดหมาย 
โดยคาด TICON จะขายใหก้บัทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(REIT) ทีป่จัจุบนัอยูร่ะหวา่งยืน่ Filing กบั กลต. และคาดสามารถโอนกรรมสทิธิไ์ด้
ใน 4Q/56 ซึง่คาดท าใหผ้ลการด าเนินงานใน 4Q/56 เตบิโตโดดเดน่ในรอบปี คาดจากก าไรการขาย ประมาณ 35 – 40% 
 คงประมาณการปี’56 คาดท าจุดสงูสดุใหม ่ ภายใตแ้ผนการขายพืน้ทีท่ ัง้โรงงานและคลงัสนิคา้ ทีค่าดไมต่ ่ากวา่ 5,500 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 26% 
และรายไดค้า่เชา่ ทีค่าดยงัคงเตบิโตตอ่เน่ืองตามความตอ้งการของกลุม่ลกูคา้หลกัของ TICON โดยเฉพาะกลุม่อุตสาหกรรมยานยนต ์ และกลุ่ม Logistic 
เป็นตน้ คาดอยูท่ี ่1,211 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 15% ขณะทีค่าดรายไดบ้รหิาร รบัเหมาก่อสรา้งและสาธารณูปโภค ทรงตวัอยูท่ีป่ระมาณ 200 ลา้นบาท ท าให้
คาดรายไดจ้ากธุรกจิหลกั 6,911 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 22%จากปี’55 
 คาดความสามารถในการท าก าไรดขีึน้จากปี’55 คาด Gross Profit Margin เฉลีย่ 47.94% แม ้Margin จากการขายเฉลีย่ประมาณ 42.50% จะ
ต ่ากวา่ใหเ้ชา่ แตม่ลูคา่การขายทีเ่พิม่ขึน้ถงึ 37% คาดชว่ยให ้ Margin โดยรวมปรบัตวัดขีึน้ นอกจากน้ีคาด Margin จากการใหเ้ชา่กลบัสูร่ะดบัปกตทิี่
ประมาณ 70 - 75% ท าใหค้าดก าไรสทุธ ิสงูถงึ 2,234 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 72%จากปี’55 หรอื 2.55 บาท/หุน้ (Fully Diluted ภายใตก้ารค านวณที ่1,264 
ลา้นหุน้ EPS อยูท่ี ่1.77 บาท) และคาดเงนิปนัผล 1.57 บาท (ภายใตก้ารค านวณสดัสว่นเดยีวกบัประมาณการปี’55)  

 
ทีม่า : TICON           นกัวเิคราะห ์: จติรลดา เลขาพนัธ ์0-2684-8788 

Analyst Meeting 

อมตะคอร์ปอเรช ั่น (AMATA) 

2 ธนัวาคม 2554 

Results Comment 

ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คช ั่น (TICON) 

14 สงิหาคม 2556 



    

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 
 

  TICON : 14 สงิหาคม 2556 

 

 
 

 
ทีม่า : TICON (www.ticon.co.th 16/7/56) 

http://www.ticon.co.th/


    

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 
 

  TICON : 14 สงิหาคม 2556 

 

 


