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ราคาปัจจบุนั 15.80 บาท ค าแนะน า ซ้ือ Target Price 24.00 บาท 
Highlight Issue: 

 ปัจจยัสนับสนุนระยะสัน้ – กลาง จากผลการด าเนินงาน 4Q/56 ทีโ่ดดเด่นสดุเป็นประวติัการณ์ หลงัโอนโรงงานและคลงัสินค้า
ให้กบั TGROWTH มลูค่าสงูกว่า 5,500 ล้านบาท และคาดท าให้ผลประกอบการในปี’56 เติบโตตามความคาดหมาย โดยคาด 
ก าไรสทุธิ 2,089 ล้านบาท ก้าวกระโดดจาก 1,297 ล้านบาท เมือ่ปี’55 คาดประกาศเงินปันผลในช่วงปลายกพ.’57 @1.13 บาท  

 แนวโน้มผลการด าเนินงานในปี’57 เติบโตต่อเนือ่ง โดยเฉพาะจากแผนการขายพ้ืนทีท่ัง้โรงงานและคลงัสินค้า ซึง่ทีผ่่านมา TICON 
ใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการขยายพ้ืนทีใ่ห้เช่า โดยคาดก าไรสทุธิ 2,290 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 10% และคาดเป็นจดุสงูสดุใหม่ 

 ณ ระดบัราคาปัจจบุนั คาดยงัไม่สะท้อนปัจจยับวกจากผลประกอบการข้างต้น โดยมี Upside ประมาณ 52% และ Div. Yield อีก
ประมาณ 7 – 8% คาดเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนโดยเฉพาะในช่วงทีร่าคาอ่อนตวั ตามภาวะตลาดทีไ่ด้รบัผลกระทบจากปัจจยั
ทางการเมือง ประเมินราคาเป้าหมายปี’57 ที ่24.00 บาท อิง PE เฉลีย่ย้อนหลงั 5 ปี 

จ ำนวนหุน้ 912 ลำ้นหุน้ 
รำคำ Par      1 บำท 
มลูคำ่ตลำด 14,410 ลำ้นบำท 
 
Free Float 57% 
Foreign Limit 49% 
 
ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ (29/4/56) : 
1) ROJNA 20.57% 
2) ไทยเอน็วดีอีำร ์        7.93% 
 
กลุม่อุตสำหกรรม อสงัหำรมิทรพัยแ์ละก่อสรำ้ง 
หมวดธรุกจิ พฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 
รำคำสงูสุด - ต ่ำสดุ (52-สปัดำห)์  
27.00 – 14.30 บำท 
1Year Price Performance (adjusted price) 
 
นกัวเิครำะห ์
จติรลดำ เลขำพนัธ ์ 02-684-8788 
chitrada@aira.co.th 

4Q/56F.....โดดเด่นสดุในรอบปี และสงูสดุเป็นประวติัการณ์!! 
หลงั TICON ขำยโรงงำนและคลงัสนิคำ้ จ ำนวน 38 โรง และ 50 หลงั หรอืคดิเป็นพืน้ที ่ ประมำณ 
104,225 ตรม. และ 182,095 ตรม. ตำมล ำดบั โดยมีการโอนไปแล้วเมือ่ 12 – 13 และ 16 
ธนัวาคม ทีผ่่านมา ใหก้บั TGROWTH คดิเป็นมลูคำ่รวม 5,514.50 ลำ้นบำท ท ำใหค้ำดผลกำร
ด ำเนินงำนของ TICON ใน 4Q/56 เป็นไตรมำสทีส่งูสุดเป็นประวตักิำรณ์ โดยคำดก ำไรสทุธไิตรมำส
เดยีว สงูเกอืบ 1,600 ลำ้นบำท และคำดท ำใหผ้ลประกอบปี’56 อยูใ่นควำมคำดหมำย คำดก ำไรสทุธ ิ
2,089 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้กำ้วกระโดดจำก 1,297 ลำ้นบำท  
 

แนวโน้มปี’57…..เติบโตต่อเน่ือง 
จำก (1) รำยไดข้ำยพืน้ทีโ่รงงำนและคลงัสนิคำ้ เพิม่ขึน้จำกปี’56 ประมำณ 8% คำดอยูท่ีป่ระมำณ 
6,000 ลำ้นบำท คำดส่วนใหญ่เกดิขึน้ใน 2H/57 และ (2) รำยไดค้ำ่เช่ำ ทีค่ำดเพิม่ขึน้ ประมำณ 10% 
คำดอยูท่ี ่ 1,264 ลำ้นบำท คำดควำมสำมำรถท ำก ำไรยงัอยูใ่นระดบัทีด่ที ัง้คำ่เช่ำ และกำรขำย
โรงงำน คลงัสนิคำ้ ขณะทีค่ำดควำมสำมำรถท ำก ำไร อยู่ในระดบัใกลเ้คยีงปีทีผ่ำ่นๆ มำ คำด Gross 
Profit Margin เฉลีย่ ประมำณ 50 – 55% ท ำใหค้ำดก ำไรสทุธเิตบิโตต่อเน่ือง คำดอยูท่ี ่2,290 ลำ้น
บำท 
 

ปันผลต่อเน่ืองทุกปี.....คาด Div.Yield ปี’56 – 57 ประมาณ 7 – 8 %  
TICON ยงัมคีวำมน่ำสนใจจำกเงนิปนัผล ที่มกีำรจ่ำยเป็นประจ ำทุกปี (1 ครัง้/ปี) คำดประกำศจ่ำย
ในช่วงเดยีวกบัรำยงำนผลประกอบกำรประจ ำปี (ประมำณปลำย กพ. ของทุกปี) คำดเงนิปนัผลใน
ปี’56 และ 57 อยู่ที่ประมำณ 1.13 บำท และ 1.24 บำท หรอื ณ รำคำปจัจุบนั คดิเป็น Div.Yield 
ประมำณ 7 – 8 % ซึง่เป็นระดบัทีน่่ำพอใจเมื่อเทยีบกบัผลตอบแทนทีไ่ดจ้ำกเงนิฝำกประจ ำ 

 
ทีม่า : TICON  และประมาณการโดย AIRA 

Analyst Meeting 

อมตะคอร์ปอเรช ั่น (AMATA) 

2 ธนัวาคม 2554 

Investment Theme 

ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คช ั่น (TICON)                                                                                                                                                                         
                                                                          2 มกราคม 2557 
 



    

 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 319 อาคารจตุัรัสจามจุรี ชั้น 17 และ 20 ถนนพญาไท แขวง/เขต ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 โทร 02-684-8888 โทรสาร 02-160-5400 www.aira.co.th 

 

  TICON : 2 มกราคม 2557 

 
TICON….4Q/56F โดดเด่นตามความคาดหมาย!! 

TICON ขำยโรงงำนและคลงัสนิคำ้ จ ำนวน 38 โรง และ 50 หลงั หรอืคดิเป็นพืน้ที ่ประมำณ 104,225 ตรม. และ 182,095 ตรม. ตำมล ำดบั 
โดยมีการโอนไปแล้วเมือ่ 12 – 13 และ 16 ธนัวาคม ทีผ่่านมา ใหก้บักองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัยไ์ทคอน อนิดสัเทรยีล โกรท 
(TICON Industrial Growth Leasehold Property Fund : TGROWTH) คดิเป็นมลูคำ่รวม 5,514.50 ลำ้นบำท ขณะทีม่ตีน้ทุนทำงบญัช ีอยูท่ี่
ประมำณ 2,755 ลำ้นบำท  

  
พืน้ท่ีขายโรงงานและคลงัสินค้า – รายปี (ตรม.)  มลูค่าขายโรงงานและคลงัสินค้า – รายปี (ล้านบาท) 
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 กำรโอนพืน้ที่ดงักล่ำว แมม้ลูคำ่จะลดลงจำกเป้ำหมำยของ TICON ก่อนหน้ำน้ีทีป่ระมำณ 6,000 ลำ้นบำท เหลอืประมำณ 5,500 ลำ้นบำท 
(สว่นที่เหลอื ประมำณ 500 ล้ำนบำท คำดจะขำยเพิม่ใน 1Q/57) แต่เป็นตวัเลขทีใ่กลเ้คยีงกบัประมำณกำรของเรำ และท ำใหส้รำ้งควำมมัน่ใจวำ่ 
ผลกำรด ำเนินงำนใน 4Q/56 ของ TICON เตบิโตโดดเดน่ตำมประมำณกำร และคำดเป็นไตรมำสทีผ่ลประกอบกำรโดดเดน่สุดเป็นประวตักิำรณ์
ของ TICON โดยคำดก ำไรสทุธสิงูเกอืบ 1,600 ล้ำนบำท ขณะที่คำดใน 1Q/57 ผลกำรด ำเนินงำนยงัอยู่ในระดบัทีด่จีำกมลูค่ำกำรขำยพืน้ที่ใหก้บั 
TGROWTH เพิม่อกีประมำณ 500 ลำ้นบำท ซึง่ท ำใหม้ลูคำ่กองทุน TGROWTH เพิม่เป็น ประมำณ 6,000 ลำ้นบำท 
 
เปรียบเทียบรายได้ – รายไตรมาส (ล้านบาท) เปรียบเทียบก าไรสทุธิ – รายไตรมาส (ล้านบาท) 
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คาดผลการด าเนินงานปี’56…..ท าจดุสงูสดุใหม่!! 
 ภำยใตผ้ลกำรด ำเนินงำนใน 4Q/56 ทีโ่ดดเด่น และเมื่อรวมกบั 9M/56 ทีม่กี ำไรสทุธ ิจ ำนวน 507 ลำ้นบำท ท ำใหค้ำดทัง้ปี’56 มกี ำไรสุทธ ิ
สงูถงึ 2,089 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ก้ำวกระโดดจำก 1,297 ลำ้นบำท เมื่อปี’55 หลกัๆ จำกมลูคำ่กำรขำยพืน้ทีโ่รงงำนและคลงัสนิคำ้ ประมำณ 5,619 
ลำ้นบำท เพิม่จำก 4,364 ลำ้นบำท ในช่วงเวลำเดยีวกนั 
 
เปรียบเทียบรายได้ – รายปี (ล้านบาท)    เปรียบเทียบก าไรสทุธิ – รายปี (ล้านบาท) 
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 ณ 30/9/56 TICON ม ี TICON - W3 และ TICON – W6 คงเหลอื จ ำนวน 214.68 ลำ้นหน่วย และ 3.80 ลำ้นหน่วย จำกทีอ่อกทัง้หมด 
219.35 ลำ้นหน่วย และ 32.88 ล้ำนหน่วย ตำมล ำดบั และมอีตัรำกำรใชส้ทิธ ิ ส ำหรบั W3 – 1 : 1.0615 หุน้ @18.84 บำท และ W6 – 1 : 
1.02997 หุน้ @ 7.769 บำท และภำยใตป้ระมำณกำรแบบ Conservative คำดมกีำรใชส้ทิธทิัง้หมด ท ำใหจ้ ำนวนหุน้ช ำระแลว้ เพิม่จำก 912.38 
ลำ้นหุน้ เป็น 1,144.18 ลำ้นหุน้ หรอืคดิเป็น Dilution Effect ประมำณ 20.26% ซึง่คำดเงนิปนัผลในปี’56 อยูท่ี ่ประมำณ 1.13 บำท (จำกกำร
ค ำนวณ Payout Ratio เดยีวกบัปี’55 ทีป่ระมำณ 62%) คาด Div.Yield ประมาณ 7.0% อ้างอิงราคาซ้ือขายในช่วง 16.00 – 16.50 บาท/
หุ้น 
 
ประมาณการการใช้สิทธิ TICON – W3 และ W6 ประมาณการ EPS และเงินปันผล ปี’56 
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คาดปี’57 เติบโตต่อเน่ือง!! 

ภำยใตแ้ผนกำรลงทุนของ TICON ต่อเน่ือง เพื่อรองรบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ทัง้ (1) กำรขยำยพืน้ทีโ่รงงำนและคลงัสนิคำ้ เพิม่อกี
ประมำณ 400,000 ตรม. และ (2) กำรซือ้ที่ดนิ คำดใชเ้งนิลงทุนรวมไมต่ ่ำกวำ่ 8,000 ลำ้นบำท โดยแหล่งทีม่ำของเงนิทุน คำดส่วนหน่ึงไดจ้ำก 
กำรขำยพืน้ทีท่ ัง้โรงงำนและคลงัสนิคำ้ มลูค่ำอกีประมำณ 6,000 ลำ้นบำท ในปี’57 และสว่นทีเ่หลอื ประมำณ 1,500 – 2,000 ลำ้นบำท มำจำก
เงนิกู้ 

ท ำใหค้ำดผลกำรด ำเนินงำนในปี’57 ของ TICON ยงัสำมำรถเตบิโตต่อเน่ือง จำก (1) รำยไดข้ำยพืน้ทีโ่รงงำนและคลงัสนิคำ้ เพิม่ขึน้จำก
ปี’56 ประมำณ 8% คำดอยูท่ีป่ระมำณ 6,000 ลำ้นบำท คำดส่วนใหญ่เกดิขึน้ใน 2H/57 และ (2) รำยไดค้ำ่เช่ำ ทีค่ำดเพิม่ขึน้ ประมำณ 10% 
คำดอยูท่ี ่ 1,264 ลำ้นบำท สว่นหน่ึงจำกพืน้ทีใ่หเ้ช่ำล่ำสดุ (9M/56) ทีท่ ำสญัญำแลว้และอยูร่ะหว่ำงงำนก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ – Preleased และ
พืน้ทีท่ีส่รำ้งเสรจ็พรอ้มใหเ้ช่ำ – Available ทีค่ำดสำมำรถทะยอยรบัรูร้ำยไดใ้นช่วง 6 เดอืน และ 12 เดอืนขำ้งหน้ำ รวม 330,440 ตรม. 
แบ่งเป็น พืน้ทีโ่รงงำน และคลงัสนิคำ้ จ ำนวน 140,875 ตรม. และ 189,565 ตรม. ตำมล ำดบั 

 
ประมาณการพืน้ท่ีให้เช่า (ตรม.) ประมาณการรายได้ค่าเช่า และรายได้ขายพืน้ท่ี (ล้านบาท) 
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หมายเหตุ : (1) ประมาณการพื้นทีใ่หเ้ช่าปี’56 เป็นพื้นทีส่ทุธหิลงัขายโรงงานและคลงัสนิคา้  
                 (2) ประมาณการพื้นทีใ่หเ้ช่าปี’57 เป็นพื้นทีก่่อนขายโรงงานและคลงัสนิคา้ 

 
คำดควำมสำมำรถท ำก ำไรยงัอยู่ในระดบัที่ดที ัง้คำ่เช่ำ และกำรขำยโรงงำน คลงัสนิคำ้ โดยคำด Gross Profit Margin เฉลีย่ในปี’56 – 57 ที่

ประมำณ 50 – 55% และคำดก ำไรสทุธเิตบิโตต่อเน่ือง คำดอยูท่ี ่2,089 ลำ้นบำท และ 2,290 ลำ้นบำท ในปี’56 และ 57 ตำมล ำดบั 
 

Gross Profit Margin (%) Net Profit (ล้านบาท) และ Net Profit Margin (%) 
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ประเมินราคาเป้าหมายปี’57…..ท่ี 24.00 บาท  
 ภำยใตก้ ำไรต่อหุน้ (EPS - แบบ Conservative คำดมกีำรใชส้ทิธทิัง้หมดในกำรแปลง W-3 และ W-6 ท ำใหจ้ ำนวนหุน้ช ำระแล้ว เพิม่จำก 
912.38 ลำ้นหุน้ เป็น 1,144.18 ล้ำนหุน้) ปี’57 ที ่2.0 บำท และใช้ PE เฉลีย่ยอ้นหลงั 5 ปี ที่ 12 เท่ำ ท ำใหป้ระเมนิรำคำเหมำะสมปี’57 ที่ 
24.00 บำท  
 คำด TICON มคีวำมน่ำสนใจจำกผลประกอบกำรทีเ่ตบิโตโดดเด่น โดยเฉพำะใน 4Q/56 ทีค่ำดสูงสดุเป็นประวตักิำรณ์ของ TICON  
ในขณะทีร่ำคำซือ้ขำยปจัจบุนัยงัไมส่ะทอ้นปจัจยับวกดงักล่ำวเท่ำทีค่วร ซึง่ ณ รำคำปจัจบุนั (15.80 บำท) ม ีUpside ประมำณ 52% และ Div. 
Yield อกีประมำณ 7 – 8% ท ำใหค้งค ำแนะน ำ “ซือ้”  
  
PE 

 
ทีม่า : Bloomberg 
 
 
 
 



    

 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 319 อาคารจตุัรัสจามจุรี ชั้น 17 และ 20 ถนนพญาไท แขวง/เขต ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 โทร 02-684-8888 โทรสาร 02-160-5400 www.aira.co.th 

 

  TICON : 2 มกราคม 2557 

 

 
 ทีม่า : TICON  และประมาณการโดย AIRA 



    

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 อาคารจตุัรัสจามจุรี ชั้น 17 และ 20 ถนนพญาไท แขวง/เขต ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 โทร 02-684-8888 โทรสาร 02-160-5400 www.aira.co.th 

 

  TICON : 2 มกราคม 2557 

 
 

 


