บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

4. ข้ อมูลทางการเงินที่ประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
ในกำรพิจำรณำข้ อมูลทำงกำรเงินของบริ ษัทจดทะเบียนเพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย จึง
เปรี ยบเทียบอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิเฉลี่ยของบริ ษัทที่จดทะเบียนที่มีลกั ษณะกำรประกอบธุรกิจที่มีควำมเกี่ ยวเนื่อง
หรื อมีควำมใกล้ เคียงกับกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัท ในช่วงระยะเวลำ 3 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 5 มกรำคม 2558 จนถึงวันที่
31 มีนำคม 2558 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้

บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บ ริ ษั ท เอ็ น ซี แ อ ล
อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิ
สติกส์ จำกัด (มหำชน)
(NCL)

ประกอบธุ รกิ จให้ บริ ก ำรจั ด กำรระบบโลจิ
สติ ก ส์ (Logistics Provider) ซึ่ ง ได้ แก่ กำร
วำงแผนและกำรจัดกำรในกำรเคลื่ อ นย้ ำย
สินค้ ำ, กำรดำเนินกำรด้ ำนพิ ธีกำรศุลกำกร,
กำรจัดกำรด้ ำนสินค้ ำคงคลัง และกำรขนส่ ง
สินค้ ำในประเทศด้ วยรถบรรทุกหัวลำก-หำง
ลำก
บ ริ ษั ท เกี ย รติ ธ น ำ ประกอบธุ รกิ จหลัก 3 ประเภท แบ่ งเป็ น 1)
ขนส่ ง จ ำกัด (มหำชน) กำรให้ บริ กำรขนส่ งสิ นค้ ำ (Transportation)
(KIAT)
2) กำรให้ บริ กำรจัดเก็ บ และกระจำยสิ นค้ ำ
(Warehousing / Distribution Center) 3) กำร
ให้ บริ กำรบริ หำรงำนขนส่ ง (Transportation
Management)

ตลาดรองที่
จดทะเบียน/
หมวดธุรกิจ

ราคา
เฉลี่ย
(บาท)1/

P/E เฉลี่ย
(เท่ า)2/

ราคา
พาร์
(บาท)

Mai / หมวด
บริ กำร

4.24

425.35

0.25

Mai / หมวด
บริ กำร

1.52

28.71

1.00

ที่มา: www.setsmart.com
หมำยเหตุ: 1/ เป็ นรำคำหุ้นถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้ำหนัก คำนวณโดยใช้ มลู ค่ำกำรซื ้อขำยหำรด้ วยปริ มำณกำรซื ้อขำย
2/
เป็ น รำคำเฉลี่ย และ P/E ค ำนวณจำกข้ อ มูล กำรซื อ้ ขำยย้ อ นหลัง ในช่ วงระยะเวลำ 3 เดื อ น ตัง้ แต่ วันที่ 5
มกรำคม 2558 จนถึงวันที่ 31 มี น ำคม 2558 โดยกำไรสุทธิ ต่อหุ้น ของบริ ษั ท ดังกล่ำว เป็ น ก ำไรสุท ธิ ในช่ว ง
ระยะเวลำ 4 ไตรมำสที่ผำ่ นมำ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษำยน 2557 จนถึง วันที่ 31 มีนำคม 2558
ทังนี
้ ้ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยไม่ได้ นำอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิ เฉลี่ยของบริ ษัท
เอ็ น ซี แ อล อิ น เตอร์ เนชั่น แนล โลจิ สติ ก ส์ จ ำกัด (มหำชน) (NCL) ซึ่ง ประกอบธุรกิ จ ให้ บ ริ ก ำรจัด กำรระบบโลจิ สติ ก ส์
(Logistics Provider) เน้ นกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ (ตำมแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2556 (แบบ 56-1))
และบริ ษัท เกียรติธนำ ขนส่ง จำกัด (มหำชน) (KIAT) ซึ่งประกอบธุรกิจกำรให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำ (Transportation) เน้ น
กำรขนส่งทำงบกภำยในประเทศสำหรับสินค้ ำประเภทวัตถุดิบอุตสำหกรรมด้ วยรถขนส่งขนำดใหญ่ เป็ นหลัก (ตำมแบบ
แสดงรำยกำรข้ อ มูล ประจ ำปี 2556 (แบบ 56-1)) มำพิ จ ำรณำในกำรก ำหนดรำคำ เนื่ อ งจำกโครงสร้ ำงรำยได้ และ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทมีควำมแตกต่ำงกัน

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 1

