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ราคาปัจจบุนั 18.80 บาท ค าแนะน า ซ้ือ Target Price 35.50 บาท 
 

ความเหน็ : ภาพรวมยงัอยู่ในความคาดหมาย โดยเฉพาะผลการด าเนินงานทีค่าดโดดเด่นสดุใน 4Q/56 จากการขายพื้นทีโ่รงงานและ
คลงัสินค้า มลูค่าประมาณ 6,000 ล้านบาท และคาดผลการด าเนินงานปี ’56 เป็นไปตามประมาณการ ทีค่าดท าจดุสงูสดุใหม่ คาดก าไรสทุธิ 
สงูถึง 2,234 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 72%  หรือ 2.55 บาท/หุ้น (Fully Diluted ภายใต้การค านวณที ่1,264 ล้านหุ้น EPS อยู่ที ่1.77 บาท) และคาด
เงินปันผล 1.57 บาท (ค านวณสดัส่วนเดียวกบัปี ’55) ท าให้ยงัคงราคาเป้าหมายที ่ 35.50 บาท อิง PE เดิม 14 เท่า และค าแนะน า “ซ้ือ” 
ส าหรบัลงทุนระยะยาว โดยคาด Div.Yield ประมาณ 7 – 8% 
แนวโน้มพืน้ท่ีให้เช่าใน 2H/56 ดีกว่า 1H/56….จากพืน้ท่ีให้เช่าโรงงานและคลงัสินค้า 
 ภายใต ้(1) แนวโน้มอุตสาหกรรมอเิลคทรอนิคสท์ีช่ะลอตวั ตามความตอ้งการทีอ่อ่นตวัลงทัง้สหรฐัฯ ยโุรป และจนี (2) นโยบายรถคนัแรกที่
หมดลงไป รวมถงึการยกเลกิใบจองไปบางสว่น ท าใหม้กีารชะลอการผลติ รวมถงึ (3) เงนิเยนทีอ่อ่นคา่ลง ท าใหช้ะลอการลงทุนออกไป สง่ผลตอ่ความ
ตอ้งการพืน้ทีโ่รงงานใน 6M/56 โดยมพีืน้ทีใ่หเ้ชา่โรงงาน  (Leased) และพืน้ทีใ่หเ้ชา่ทีล่กูคา้ท าสญัญาแลว้แตอ่ยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง (Preleased) จ านวน 
326,790 ตรม. เพิม่ขึน้เพยีง 14,000 ตรม. ซึง่ต ่ากวา่เป้าหมายทัง้ปี’56 ทีค่าดพืน้ทีใ่หเ้ชา่ เพิม่ขึน้ประมาณ 100,000 ตรม. 
 อยา่งไรกต็าม TICON ยงัมมีุมมองทีด่ใีนระยะกลาง – ระยะยาว โดยเฉพาะจากกลุม่ยานยนตแ์ละชิน้สว่น ซึง่เป็นกลุม่ลกูคา้เป้าหมายของ  
TICON (ใน 1H/56 มสีดัสว่นลกูคา้ใหมท่ีอ่ยูใ่นกลุม่ยานยนตฯ์ ประมาณ 65%) และคาดไทยยงัมคีวามเขม้แขง็ในการเป็น  Supply Chain เมื่อเทยีบกบั
ประเทศเพือ่นบา้น รวมถงึเป็นฐานในการผลติรถยนตท์ีส่ าคญัเพือ่สง่ออก ทีค่าดเป็นปจัจยับวกตอ่ความตอ้งการเชา่พืน้ทีโ่รงงาน  
 นอกจากน้ีความตอ้งการพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ (Warehouse) โดดเดน่ตอ่เน่ือง โดยเฉพาะในเดอืนกค. ทีม่ลีกูคา้ลงนามสญัญาเชา่ เพิม่อกีกวา่ 
130,000 ตรม. (คาดใชร้ะยะเวลาไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนรบัรูเ้ป็นรายได)้ สง่ผลให ้ 7M/56 มพีืน้ทีใ่หเ้ชา่คลงัสนิคา้ (Leased) และ พืน้ทีใ่หเ้ชา่ทีล่กูคา้ท าสญัญา
แลว้แตอ่ยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง (Preleased) จ านวน 459,618 ตรม. เพิม่ขึน้จาก 329,618 ตรม. เมื่อมยิ. ทีผ่า่นมา ขณะที่  TICON มเีป้าหมายพืน้ทีใ่หเ้ชา่
คลงัสนิคา้ ในปี’56 เพิม่ขึน้ประมาณ 270,000 – 300,000 ตรม. โดยลกูคา้สว่นใหญ่ของ Warehouse เป็น Logistic Provider (สดัสว่นประมาณ 70% ของ
ลกูคา้ใหมท่ีเ่ขา้มาใน 6M/56) 
TICON…..เพ่ิมเงินลงทุนในปี’56 เป็น 12,000 ล้านบาท จากเดิม 10,000 ล้านบาท 
 ลา่สดุ TICON ปรบัเพิม่เงนิลงทุนในปี ’56 เป็น 12,000 ลา้นบาท จากเดมิ 10,000 ลา้นบาท (ก่อนหน้านี้ที ่8,000 ลา้นบาท) โดยสดัสว่น
ระหวา่งซือ้ทีด่นิและงานก่อสรา้ง @50% ขณะทีใ่น 1H/56 ใชไ้ปแลว้ จ านวน 5,400 ลา้นบาท ทัง้น้ีเพือ่รองรบัความตอ้งการลกูคา้ และกระจายไปยงั
อุตสาหกรรมทีห่ลากหลายมากขึน้ โดยเฉพาะ  Warehouse ซึง่  TICON มแีผนการลงทุนทัง้ (1) ท าเลเดมิ เชน่ บางนา – ตราด ศรรีาชา และแหลมฉบงั 
และ (2) ท าเลใหม ่เชน่ นิคมเอเซยี สวุรณภูม ิ(100 ไร ่ทีค่าดเริม่ก่อสรา้ง 3Q/56 – 4Q/56 และแลว้เสรจ็ ประมาณ 2Q/57) ปราจนีบุร ี(โรงงาน 300 ไร ่
และคลงัสนิคา้ 100 ไร ่รองรบักลุม่ผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนต)์ บางพล ี1 (120 ไร)่ และบางพล ี2 (185 ไร)่ เป็นตน้ โดยคาดจะมกีารเรง่ก่อสรา้งใน 2H/56 
 คาด TICON ใชเ้งนิลงทุนจากการขายพืน้ทีโ่รงงานและคลงัสนิคา้ ประมาณ 6,000 ลา้นบาท (คาดขายใน 4Q/56) และสว่นทีเ่หลอืจากเงนิกู ้
และการแปลง W3 (214.68 ลา้นหน่วย อตัราการใชส้ทิธ ิ1 : 1 @18.841 บาท โดย W3 หมดอายใุนเดอืน มค’57) 
 ขณะทีค่าดสดัสว่น D/E ใน 3Q/56 มแีนวโน้มปรบัเพิม่ขึน้ถงึ 2.5 เทา่ จากระดบั 2.1 เทา่ สิน้ 2Q/56 จากการจา่ยเงนิซือ้ทีด่นิ แตห่ลงัขายพืน้ที่
โรงงานและคลงัสนิคา้ คาดสดัสว่นดงักลา่วลดลง เหลอืประมาณ 2.0 เทา่ ใน 4Q/56 และเหลอืเพยีง 1.0 เทา่ ใน 1Q/57 หลงัมกีารใชส้ทิธ ิW3 
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