บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

4.

ข้อมูลทางการเงิ นเพื่อประกอบการประเมิ นราคาหุ้นที่เสนอขาย

เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบกำรประเมินรำคำหุน้ ที่เสนอขำย บริษัทจดทะเบียนทีม่ ลี กั ษณะกำรประกอบธุรกิจทีค่ ล้ำยคลึง
หรือ ใกล้เคียงกับ กำรประกอบธุรกิจของบริษัท ฯ ได้แก่ บริษัท ไวส์ โลจิสติก ส์ จำกัด (มหำชน) บริษัท เอ็น ซีแอล
อินเตอร์เนชันแนล
่
โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) บริษัท นำมยง เทอร์มนิ ัล จำกัด (มหำชน) บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) และบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จำกัด (มหำชน) โดยหำกเปรียบเทียบกับ
ค่ำเฉลี่ยอัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings ratio: P/E) ในช่วงระยะเวลำ 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 27
สิงหำคม 2557 ถึงวัน ที่ 26 สิงหำคม 2558 ของบริษัท จดทะเบียนที่มีลกั ษณะกำรประกอบธุรกิจที่คล้ำยคลึงหรือ
ใกล้เคียงกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีค่ำเฉลี่ย P/E เท่ำกับ 30.48 เท่ำ และกลุ่มอุตสำหกรรมขนส่งและโลจิ
สติกส์ มีค่ำเฉลีย่ P/E เท่ำกับ 61.09 เท่ำ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
บริ ษทั

Ticker

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

1. บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด
(มหำชน)

WICE

2. บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชันแนล
่
โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

NCL

3. บริษทั นำมยง เทอร์มนิ ลั
จำกัด (มหำชน)
4. บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

NYT

ให้บริกำรโลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศทัง้
ทำงทะเลและอำกำศแบบครบวงจร
ได้แก่ กำรนำเข้ำและส่งออก กำรดำเนิน
พิ ธี ศุ ล ก ำ ก ร แ ล ะ ก ำ ร ข น ส่ ง
ภำยในประเทศ
ให้ บ ริก ำรจัด กำรระบบโลจิส ติก ส์ ซึ่ ง
ได้แ ก่ กำรวำงแผนและกำรจัด กำรใน
กำรเคลื่อ นย้ำ ยสิน ค้ำ กำรด ำเนิ น พิธี
ศุ ล กำกร กำรจัด กำรด้ำนสิน ค้ำคงคลัง
และกำรขนส่งสินค้ำภำยในประเทศ
ให้บ ริก ำรท่ ำ เทีย บเรือ เพื่อ กำรส่ งออก
และนำเข้ำรถยนต์ และสินค้ำทัวไป
่
พัฒ นำและให้ เช่ ำ โครงกำรคลังสิน ค้ำ
ศู น ย์ ก ระจำยสิน ค้ ำ และโรงงำน ที่ ม ี
ลักษณะเฉพำะตำมควำมต้อ งกำรของ
ลูกค้ำ และแบบสำเร็จรูป
ก่อสร้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมมำตรฐำน
และคลั ง สิ น ค้ ำ ให้ เ ช่ ำ /ขำย ใน นิ ค ม
อุ ต สำหกรรม สวนอุ ต สำหกรรม และ
ทำเลอื่นทีม่ ศี กั ยภำพภำยในประเทศ

5. บริษทั ไทคอน
อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่
จำกัด (มหำชน)

กลุ่มอุตสำหกรรมขนส่งและโลจิ
สติกส์

WHA

TICON

-

-

ราคาตลาด
(บาทต่อหุ้น)
3.111

อัตราส่วนราคาหุ้นต่อ
กาไรสุทธิ ต่อหุ้น (เท่า)4
33.44

3.432

-5

15.053

21.74

3.663

35.45

16.593

31.29

ค่ำเฉลีย่
-

30.48
61.09

ทีม่ ำ: SETSMART
หมำยเหตุ: (1) รำคำปิ ดต่อหุน้ เฉลีย่ ตัง้ แต่วนั ที่ 28 กรกฎำคม 2558 (วันทีเ่ ริม่ ทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ เป็ นครัง้ แรก) ถึงวันที่ 26 สิงหำคม 2558
(2) รำคำปิ ดต่อหุน้ เฉลีย่ ตัง้ แต่วนั ที่ 11 พฤศจิกำยน 2557 (วันทีเ่ ริม่ ทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ เป็ นครัง้ แรก) ถึงวันที่ 26 สิงหำคม 2558
(3) รำคำปิ ดต่อหุน้ เฉลีย่ 1 ปี ยอ้ นหลัง ตัง้ แต่วนั ที่ 27 สิงหำคม 2557 ถึงวันที่ 26 สิงหำคม 2558
(4) กำไรสุทธิในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนย้อนหลัง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม 2557 ถึง 30 มิถุนำยน 2558
(5) ไม่มกี ำรคำนวณ P/E ของ NCL เนื่องจำกในงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2558 มีผลประกอบกำรขำดทุน

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 8

