บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

3.

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้เป็ นการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO)
จึงไม่มีราคาตลาดของหุ้นดังกล่าว วิธีการกาหนดราคาเสนอขายในครัง้ นี้ คือ วิธกี ารเปรียบเทียบราคาตลาดที่
สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable Approach) โดยพิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้
(Price to Earning Ratio: P/E) ของบริษทั ฯ เทียบเคียงกับอัตราส่วนราคาต่อหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อ หุน้ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุน้ ทีเ่ สนอขาย มีดงั นี้
ราคาเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนในครัง้ นี้เท่ากับ 2.70 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นอัตราส่วนราคาต่อหุน้ ต่อกาไร
สุทธิต่อหุน้ เท่ากับ 16.91 เท่า และ 24.13 เท่า โดยคานวณจากกาไรสุทธิของบริษทั ฯ ตัง้ แต่ไตรมาส 3 ปี 2556 ถึง
ไตรมาส 2 ปี 2557 เท่ากับ 150.13 ล้านบาท และตัง้ แต่ไตรมาส 4 ปี 2556 ถึงไตรมาส 3 ปี 2557 เท่ากับ 105.20
ล้านบาท หารด้วยจานวนหุน้ สามัญทัง้ หมด 940,000,000 หุน้ (Fully diluted) จะได้กาไรสุทธิเท่ากับ 0.16 บาทต่อ
หุน้ และ 0.11 บาทต่อหุน้ ตามลาดับ
โดยอัตราส่วนราคาต่อหุ้นต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 1 ปี
ตัง้ แต่วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 16.60 เท่า และอัตราส่วนราคา
ต่อหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ ของหมวดธุรกิจการเกษตรในช่วงระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ถึง
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 15.31 เท่า
อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนราคาต่อหุ้นต่ อกาไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับบริษัทฯ
ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 มีรายละเอียดดังนี้
บริ ษทั

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

P/E สูงสุด

P/E ตา่ สุด

P/E เฉลี่ย

บริ ษั ท สหอุ ต สาหกรรม ปลูกปาล์มน้ ามัน ผลิต และจัดจาหน่ ายน้ ามัน ปาล์มดิบ
น้ า มั น ป า ล์ ม จ า กั ด และน้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ
(มหาชน) (UPOIC)

24.851

11.331

15.321

บ ริ ษั ท ยู นิ ว า นิ ช น้ า มั น ปลูกปาล์มน้ ามัน ผลิต และจัดจาหน่ ายน้ ามัน ปาล์มดิบ
ปาล์ ม จ ากั ด (มหาชน ) และน้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ
(UVAN)

20.032

10.042

14.342

บริษัท ชุมพรอุ ตสาหกรรม ปลูก ปาล์มน้ า มัน ผลิต และจัดจ าหน่ า ยธุ ร กิจ ผลิต และ
น้ า มั น ป า ล์ ม จ า กั ด จาหน่ า ยน้ า มัน ปาล์ม ดิบ น้ า มัน เมล็ด ในปาล์ม น้ า มัน
(มหาชน) (CPI)
ปาล์มบริสุทธิ ์ น้ ามัน เมล็ด ในปาล์มบริสุ ท ธิ ์ และน้ ามัน
ปาล์มโอเลอิน

N/A1

N/A1

N/A1

ทีม่ า: SETSMART
หมายเหตุ: 1 ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 UVAN ยังไม่ได้ประกาศงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2557
2

ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 UPOIC และ CPI ประกาศงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2557

อย่างไรก็ดี อัตราส่วนราคาต่ อหุ้นต่อกาไรสุทธิต่อหุ้นดังกล่าวคานวณจากผลการดาเนินงานในอดีต โดยยังไม่
พิจารณาถึงผลการดาเนินงานในอนาคต ซึง่ เป็ นปจั จัยสาคัญทีน่ กั ลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน

ส่วนที่ 3.3 หน้าที่ 1

