บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

4.

ข้อมูลทางการเงิ นเพื่อประกอบการประเมิ นราคาหุ้นที่เสนอขาย
เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุน้ ทีเ่ สนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิเฉลีย่ ของ
บริษัทจดทะเบียนที่ดาเนินธุรกิจคล้ายคลึงกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
ก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊าซธรรมชาติทใ่ี ช้กบั ยานยนต์ และบริษทั
ทีป่ ระกอบธุรกิจจาหน่ายอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่






บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั สแกน อินเตอร์ จากัด (มหาชน)
บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ซัสโก้ จากัด (มหาชน)
บริษทั ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

โดยอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิในช่วงระยะเวลา 3 เดือนย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่ 22 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 21
ตุลาคม 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริษทั

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิ จ

บ ริ ษั ท ที อ า ร์ ซี ค อ น รับ เหมาก่ อ สร้า งในงานวางระบบท่ อ
สตรัค ชัน่ จ ากัด (มหาชน) ติ ด ตั ง้ ระบบวิ ศ วกรรมและก่ อ สร้ า ง
(“TRC”)
โรงงานในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และ
พัฒนาโครงการและการลงทุน

ตลาดรองที่จด
ทะเบียน/กลุ่ม
อุตสาหกรรม
SET/
อสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง

ราคาเฉลี่ย
(บาท) /1

P/E เฉลี่ย
(เท่า) /2

2.18

35.42

บ ริ ษั ท สแ กน อิ น เต อร์ ธุรกิจสถานี บริการก๊า ซธรรมชาติหลัก
จากัด (มหาชน) (“SCN”)
โดยเอกชน ธุ ร กิ จ ขนส่ ง ก๊ า ซ NGV
ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับ
ยานยนต์ ธุ ร กิ จ ออกแบบ รั บ เหมา
ติดตัง้ และซ่อมบารุงอุปกรณ์ก๊าซ NGV
ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊าซในรถยนต์
บริ ษั ท สยามแก๊ ส แอนด์ ค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) ขนส่ง
ปิ โ ต ร เ ค มิ คั ล ส์ จ า กั ด ก๊าซ LPG ผลิตและจาหน่ ายถังก๊าซ
(มหาชน) (“SGP”)/3
LPG

SET/ทรัพยากร

9.59

35.52

SET/ทรัพยากร

11.37

66.40

บ ริ ษั ท ซั ส โ ก้ จ า กั ด จ าหน่ ายน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง และก๊ า ซ
(มหาชน) (“SUSCO”)
ธรรมชาติผ่า นสถานี บริก ารน้ ามัน และ
ก๊ า ซธรรมชาติ ภ ายใต้ เ ครื่ อ งหมาย
การค้าของบริษัท และจาหน่ ายน้ ามัน
เชือ้ เพลิงสูภ่ าคอุตสาหกรรมต่างๆ

SET/ทรัพยากร

3.09

8.51
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

บริษทั

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิ จ

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ ผลิ ต และจ าหน่ ายมอเตอร์ ส าหรั บ
จากัด (มหาชน) (“PIMO”) เครือ่ งปรับอากาศ มอเตอร์กาลังสาหรับ
ั๊
อุตสาหกรรม และเครื่องสูบน้ า ปมหอย
โข่ง และมอเตอร์สาหรับสระและสปา

ตลาดรองที่จด
ทะเบียน/กลุ่ม
อุตสาหกรรม
mai/สินค้า
อุตสาหกรรม

ราคาเฉลี่ย
(บาท) /1

P/E เฉลี่ย
(เท่า) /2

2.27

30.04

ค่าเฉลี่ย

35.18

ทีม่ า: SETSMART
หมายเหตุ: /1 เป็ นราคาหุน้ ถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนัก คานวณโดยใช้มลู ค่าการซือ้ ขายหารด้วยปริมาณการซือ้ ขาย
/2
เป็ น P/E เฉลีย่ คานวณจากข้อมูลการซือ้ ขายย้อนหลัง 3 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 22 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2558
/3
SGP ประกอบธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) ขนส่งก๊าซ LPG และผลิตและจาหน่ายถังก๊าซ LPG ซึง่ ต่างกับบริษทั ฯ ทีป่ ระกอบ
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV) อย่างไรก็ตาม SGP และบริษทั ฯ มีปจั จัยในการสร้างรายได้ทค่ี ล้ายคลึง
กันจากการจาหน่ายก๊าซเพื่อใช้ในรถยนต์ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงนา SGP เป็ นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุน้ ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ดว้ ย

ส่วนที่ 3 หน้า 9

