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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 : 7 มนีาคม 2557 

  

 

  

ราคาปัจจบุนั 16.90 บาท ค าแนะน า ถือ Target Price 17.00 บาท 
 

ความเหน็ : ความคาดหวงัต่อการเติบโตของผลการด าเนินงานในปี’57 ลดลง โดยเฉพาะก าไรสทุธิ ทีก่่อนหน้าน้ีคาดท า New High 
ใหม่ ทัง้จากมลูค่าการขายพ้ืนทีโ่รงงานและคลงัสินค้าทีค่าดลดลง และอตัราการเติบโตของรายได้ค่าเช่าทีค่าดลดลงเหลือ ประมาณ 3 
– 5% ท าให้คาดก าไรสทุธิ ลดลง 11% ซึง่รวมผลกระทบจากการเพิม่ทุน (Fully Diluted) ท าให้ EPS ลดลง 27% อยู่ที ่1.13 บาท และ
หากอ้างอิง PE 15X ท าให้ประเมินราคาเป้าหมายปี’57 ใหม่ที ่17.00 บาท ลดลงจากเดิมที ่24.00 บาท  
.....ณ ราคาปัจจบุนั เข้าใกล้เป้าหมาย แต่คาดในระยะสัน้ยงัมีปัจจยับวกจากเงินปันผล คิดเป็น Div.Yield ประมาณ 6% ท าให้ปรบั
ค าแนะน าจากเดิม “ซ้ือ” เป็น “ถือ”  
 

ผลการด าเนินงานปี’56…..มีก าไรสทุธิสงูสดุเป็นประวติัการณ์ของ TICON 
 TICON ประกาศผลการด าเนินงานปี’56 มกี าไรสทุธสิงูสุดเป็นประวตักิารณ์ ถงึ 1,414 ลา้นบาท หลกัๆ จากการขายพืน้ทีโ่รงงานและ
คลงัสนิคา้ มลูคา่รวมประมาณ 5,500 ลา้นบาท ใน 4Q/56 และภายใตส้ดัสว่น ประมาณ 20% เป็นการขาย Leased Hold  ท าใหใ้นจ านวนน้ีบนัทกึ
เป็นรายไดจ้ากการขาย ประมาณ 4,458 ลา้นบาท และอกี 923 ลา้นบาท บนัทกึเป็นรายไดค้า่เช่าทีด่นิรบัล่วงหน้าในสว่นของหน้ีสนิ และทยอยรบัรู้
เป็นระยะเวลา 30 ปี ขณะทีม่รีายไดค้า่เช่า จ านวน 1,110 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 5% 
 ทางดา้นความสามารถท าก าไร ม ี Gross Profit Margin เฉลีย่ 45.13% ดขีึน้จาก 42.34%เมื่อปี’55 โดยม ี Margin จากการขายทรงตวั 
ทีป่ระมาณ 38% ขณะที ่Margin จากการใหเ้ช่ากลบัไปสูร่ะดบัปกต ิทีป่ระมาณ 76% หลงัปี’55 ลดลงไปอยูท่ีป่ระมาณ 63% เน่ืองจากมคี่าใชจ้า่ยใน
การซ่อมแซมโรงงานและคลงัสนิคา้ทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากน ้าท่วม และมคีา่ใชจ้า่ยขายและบรหิาร ดอกเบีย้จา่ย  จ านวน 541 ลา้นบาท และ 546 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 71% และ 33% ตามล าดบั 
 ทางดา้นฐานะการเงนิ มสีดัสว่น DE อยูท่ี ่ 2.04 เท่า ซึง่เป็นระดบัสงูสดุในรอบหลายปีนบัจากปี’48 หลกัๆ จากเงนิกูย้มืทัง้ระยะสัน้และ
ระยะยาว รวมถงึหุน้กู ้ เพื่อใช้ในการขยายธรุกจิทัง้การซือ้ทีด่นิ และก่อสรา้งอาคารโรงงานและคลงัสนิคา้ ขณะทีม่สีว่นของผูถ้อืหุน้ จ านวน 8,688 
ลา้นบาท (รวมก าไรสะสม จ านวน 2,984 ลา้นบาท และมีการประกาศจ่ายปันผล จ านวน 1.00 บาท (XD : 28/4/57 และจ่ายในวนัที ่16/5/57) 
 

เพ่ิมทุน.....5 หุ้นเดิม : 1 หุ้น TSR  
 TICON ประกาศเพิม่ทุน จ านวน 183.26 ลา้นบาท จาก 932.68 ลา้นบาท เป็น 1,115.94 ลา้นบาท (หลงัลดทุนไป จ านวน 331 ลา้นบาท) 
ใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิ สดัส่วน 5หุน้เดมิ : 1 หุน้ TSRs (ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้– TSRs)  โดย TSRs มอีายไุมเ่กนิ 2 เดอืนนบั
จากวนัออก และมอีตัราการใชส้ทิธ ิ1 TSRs  : 1 หุน้  ปจัจบุนัยงัมกี าหนดราคาใชส้ทิธ ิ(รอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัใินวนัที่ 22/4/57) ซึง่เงนิทีไ่ดจ้าก
การเพิม่ทุนครัง้น้ี TICON จะน าไปขยายธุรกจิ และช าระคนืหน้ีบางสว่น  
 คาดการเพิม่ทุนดงักล่าวท าให้เกิด Dilution Effect ประมาณ 16% อย่างไรกต็ามคาดช่วยให้สดัส่วน DE ลดลงไม่มาก 
เนือ่งจาก TICON ยงัมีแผนขยายธรุกิจต่อเนือ่ง โดยในปี’57 ตัง้เป้างบลงทุน รวมประมาณ 8,000 ล้านบาท แบ่งเป็น (1) ซ้ือทีดิ่น 
ประมาณ 2,000 – 3,000 ล้านบาท และ (2) ค่าก่อสร้าง ประมาณ 5,000 – 6,000 ล้านบาท  เป็นพื้นทีโ่รงงานและคลงัสินค้า ประมาณ 
80,000 ตรม. และ 320,000 ตรม. ตามล าดบั 
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เป้าหมายพืน้ท่ีให้เช่าเพ่ิมในปี’57 รวม 350,000 ตรม. 
 TICON ก าหนดเป้าหมายพืน้ทีใ่หเ้ช่าเพิม่ในปี’57 รวมประมาณ 350,000 ตรม. (ทรงตวัเมื่อเทยีบกบั 352,268 ตรม. ในปี’56) แบ่งเป็น 
(1) พื้นทีโ่รงงาน 100,000 ตรม. ลดลงจาก 125,350 ตรม. เมื่อปี’56 สว่นหน่ึงคาดไดร้บัผลกระทบจากประเดน็ทางการเมอืงในปจัจบุนั ซึง่ท าให้
ลูกคา้ชะลอการตดัสนิใจเช่าพืน้ทีอ่อกไป รวมถงึลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชิน้ส่วนฯ (34%ของจ านวนลูกคา้ทัง้หมด) โดยเฉพาะกลุ่มผูผ้ลติ
ทีเ่ป็น Supply Chain ทีค่าดชะลอเช่นกนั หลงังานก่อสรา้งโรงงาน HONDA ทีป่ราจนีบุร ี คาดมคีวามล่าชา้จากแผนเดมิแล้วเสรจ็ประมาณ
ปลายปี’57 เป็นประมาณกลางปี’58 อยา่งไรกต็าม TICON คาดมคีวามตอ้งการจากกลุ่มลูกคา้ในอุตสาหกรรมอเิลคทรอนิคส ์ เขา้มาชดเชยไดบ้า้ง 
และ (2) พื้นทีค่ลงัสินค้า 250,000 ตรม. เพิม่ขึน้จาก 226,918 ตรม. เมื่อปี’56 โดยคาดยงัมคีวามตอ้งการทีด่ตี่อเน่ือง จากกลุ่มลูกคา้หลกัของ 
TICON ทีเ่ป็น Logistic Provider และกลุ่ม Consumer Products เช่น MAKRO, Watsons, Family Mart เป็นตน้ 
 ขณะทีใ่นเดอืนมค’57 ทีผ่า่นมา TICON มพีืน้ทีใ่หเ้ช่าเพิม่ รวม 26,000 ตรม. มาจากพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ทัง้หมด 4 โรง และมกีารยกเลกิ
สญัญา รวม 4,400 ตรม. แบ่งเป็น โรงงาน 2,000 ตรม. และคลงัสนิคา้ 2,400 ตรม. 
 TICON คงใชก้ลยทุธเ์น้นความพรอ้มของพืน้ทีอ่าคารโรงงานและคลงัสนิคา้ทีส่รา้งเสรจ็ รวมถงึการขยายท าเลมากขึน้ เพื่อรองรบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทัง้ในสว่นทีเ่ป็น  (1) Ready Built สว่นใหญ่ในประเทศ ล่าสดุขยายไปยงั จ.ขอนแก่น พืน้ทีป่ระมาณ 200ไร่ 
และจ.สรุาษฎรฯ์ พืน้ทีป่ระมาณ 50 – 60 ไร่ และ (2) Built to Suit โดย TICON มแีผนขยายไปยงัประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวยีดนาม เป็นต้น 
  

3Q/57…..TICON มีแผนขาย / ให้เช่าท่ีดิน โรงงานและคลงัสินค้า มลูค่ารวม 5,000 – 5,200 ล้านบาท 
 TICON ยงัมแีผนขาย / ใหเ้ช่าที่ดนิ โรงงานและคลงัสนิคา้ ใหก้บัทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ – REIT พืน้ทีร่วม 255,853 
ตรม. ซึง่คาดเกดิขึน้ใน 3Q/57 มลูคา่รวม 5,000 – 5,200 ลา้นบาท แบ่งเป็น (1) พืน้ทีโ่รงงาน 21 โรง หรอื 56,400 ตรม. และ (2) พืน้ที่คลงัสนิคา้ 
31 โรง หรอื 199,453 ตรม. คาดท าใหไ้ตรมาสดงักล่าวผลการด าเนินงานเตบิโตโดดเด่นอกีครัง้ 
 ภายหลงัขายพืน้ที่ให ้ REIT แลว้ TICON มแีผนรวม TGROWTH เขา้กบั REIT ซึง่ปจัจบุนั กลต. อยูร่ะหวา่งหารอืกบักรมสรรพากร
เกีย่วกบัค่าใชจ้า่ยในการโอน และ Capital Gain Tax คาดมคีวามชดัเจนหลงัรฐับาลชุดใหม่ 
 

ทบทวนประมาณการปี’57.....คาดก าไรสทุธิ 1,266 ล้านบาท ลดลง 11% 
 ภายใตส้มมตฐิาน (1) มลูคา่การขายพืน้ทีโ่รงงานและคลงัสนิคา้ ทีล่ดลงจากความคาดหมายเดมิ 6,050 ลา้นบาท เป็น 5,000 ลา้นบาท ใน
จ านวนน้ีคาดบนัทกึเป็นรายไดข้าย ประมาณ 4,200 ลา้นบาท (โดยในเบือ้งตน้คาดสดัส่วน Leased Hold ใกลเ้คยีงปี’56 ประมาณ 20%) สว่นที่
เหลอื ประมาณ 800 ลา้นบาท บนัทกึเป็นรายไดค้า่เช่าทีด่นิรบัล่วงหน้าในส่วนของหน้ีสนิ และทยอยรบัรูเ้ป็นระยะเวลา 30 ปี (2) รายได ้
คา่เช่า ที่คาดเตบิโตประมาณ 3 – 5% ลดลงจากเดมิทีค่าดเตบิโต ประมาณ 10% คาดอยูท่ี่ 1,165 ลา้นบาท โดยคงประมาณการรายไดจ้ากงาน
รบัเหมาก่อสรา้ง สาธารณูปโภค และการบรหิาร รวมประมาณ 250 ลา้นบาท ท าใหค้าดรายไดจ้ากธุรกจิหลกั 5,613 ลา้นบาท ลดลงประมาณ 7%
จากปี’56 (ในปี’56 มเีงนิประกนั จ านวน 70 ลา้นบาท) 
 พรอ้มปรบัลดความสามารถท าก าไร จาก Margin ขายพืน้ทีโ่รงงานและคลงัสนิคา้ ทีค่าดใกลเ้คยีงปี’56 ทีป่ระมาณ 38% ซึง่ลดลง
ประมาณการเดมิที ่42.50% แต่ยงัคง Margin คา่เช่าไวท้ี ่75 – 76% ท าใหค้าด Gross Profit Margin เฉลีย่ 45.85% ลดลงจากประมาณการเดมิที ่
47.57% และคาดก าไรสทุธ ิ1,266 ลา้นบาท ลดลง 11% หรอื 1.13 บาท/หุน้ จากการค านวณ Fully Diluted (1,115.94 ลา้นหุน้) และคาดเงนิปนัผล
ประมาณ 0.75 บาท ภายใตส้ดัส่วนเดยีวกบัปี’56  
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