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4.

ข้อมูลทางการเงิ นเพื่อประกอบการประเมิ นราคาหุ้นที่เสนอขาย
ราคาทีบ่ ริษทั ฯจะเสนอขายหุน้ สามัญ สามารถคิดเป็ นอัตราราคาต่อกาไร (Price to Earnings Ratio: PER)
เท่ากับ 28.85 เท่า โดยคานวณจากกาไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุด ซึง่ เท่ากับ 244,260,165 หารด้วยจานวนหุน้ สามัญ
ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ในครัง้ นี้แล้วรวม 935,000,000 หุน้ ได้กาไรต่อหุน้ เท่ากับ 0.26 บาท (Fully Diluted
Earnings)เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุน้ ทีเ่ สนอขาย จึงเปรียบเทียบ PER ของบริษทั จดทะเบียนอื่นทีม่ ี
ลักษณะการประกอบธุรกิจในลักษณะคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันกับธุรกิจของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ในการพิจารณาราคาเสนอขายหลักทรัพย์ในครัง้ นี้ จะเลือกบริษทั จดทะเบียนทีป่ ระกอบธุ รกิจพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมเป็ นหลัก โดยมิได้นาบริษัทอื่นในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่จี ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ที่มี
ประเภทธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์หลักแตกต่างจากบริษทั ฯ มาเป็ นบริษทั เทียบเคียง เช่นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ป็ น
ทีพ่ กั อาศัย หรือธุรกิจก่อสร้างเป็ นต้น ดังนัน้ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีเ่ หมาะสมในการเปรียบเทียบ มี
3 บริษัท คือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดนิ จากัด (มหาชน) และ
บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จากัด (มหาชน) เนื่องจากทัง้ 3 บริษทั ดังกล่าวประกอบกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
เป็ นหลัก ซึ่งเป็ นธุรกิจที่คล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยอัตราส่วนราคาหุ้นต่ อกาไรสุทธิต่อหุ้นเฉลี่ยของบริษัท
เทียบเคียงทีม่ กี ารประกอบธุรกิจคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันกับธุรกิจของบริษทั ฯ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ตงั ้ แต่วนั ที่ วันที่
21 พฤศจิกายน 2557 ถึง 20 พฤศจิกายน 2558 คิดเป็ นวันทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ เปิ ดทาการจานวน 243 วันทาการ ทีใ่ ช้
ในการพิจารณาราคาเสนอขายหุน้ โดยทีย่ งั มิได้พจิ ารณาถึงผลการดาเนินงานในอนาคต มีรายละอียดดังนี้
บริษทั เทียบเคียง

ตัวย่อ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์
บมจ. ดั บ บลิ ว เอชเอ WHA
พัฒนาและให้เช่าโครงการคลังสินค้า
คอร์ปอเรชัน่
ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงาน ที่มี
ลัก ษณะเฉพาะตามความต้ อ งการ
ของลูกค้า (Built-to-Suit) และแบบ
สาเร็จรูป (General Warehouse)
บมจ. เหมราชพั ฒ นา HEMRAJ พัฒ นานิ ค มอุ ต สาหกรรม พร้ อ ม
ทีด่ นิ
ระบบสาธารณู ปโภคและสิง่ อานวย
ความสะดวก แถบชลบุ รี ระยอง
แ ล ะ ส ร ะ บุ รี แ ล ะ พั ฒ น า
อสัง หาริม ทรัพ ย์ ประเภทโรงงาน
ส าเร็จ รู ป เพื่อ เช่ า และขายส าหรับ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
บมจ. สวนอุตสาหกรรม ROJNA
พัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์ใ นรู ป นิ ค ม
โรจนะ
อุตสาหกรรมและธุรกิจต่อเนื่อง เช่น
ธุรกิจ ผลิต กระแสไฟฟ้า ธุรกิจผลิต
น้าเพื่ออุตสาหกรรม
ค่าถ่วงเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของบริษทั เทียบเคียง**
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ราคาเฉลีย่
(บาท)*
5.41

P/E เฉลีย่
(เท่า)*
40.80

4.40

14.17

8.79

13.46

25.43

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ:

*ข้อ มูล จากSETSMARTโดยค านวณราคาในช่ ว งระยะเวลา1 ปี ต ัง้ แต่ ว ัน ที่ 21 พฤศจิก ายน 2557 ถึ ง 20
พฤศจิกายน 2558 และกาไรสุทธิต่อหุน้ 4 ไตรมาสย้อนหลัง
**ค่าเฉลีย่ ดังกล่าวถ่วงน้าหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษทั เทียบเคียง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน
2558 โดย WHA HEMRAJ และ ROJNA มีมูลค่าดังกล่าวที่ 39,957.70 ล้านบาท 42,120.51 ล้านบาท และ
11,705.17 ล้านบาทตาม ลาดับ

อย่างไรก็ตาม ผูจ้ องซือ้ ควรทราบว่า PER ทีเ่ สนอขายคานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยทีย่ งั มิได้พจิ ารณาถึงผล
การดาเนินงานในอนาคต ซึง่ อาจไม่สะท้อนถึงผลการดาเนินงาน หรือความสามารถในการทากาไรของบริษทั ฯในปจั ุบนั
และอนาคต และไม่ได้เป็ นอัตราส่วนทีส่ ามารถนามาเปรียบเทียบได้โดยตรง เนื่องจากเป็ นการคานวณอัตราส่วนใน
ช่วงเวลาทีต่ ่างกัน
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