บริ ษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จํากัด (มหาชน)

4. ข้ อมูลทางการเงินทีประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเสนอขาย
อัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิเฉลียของบริ ษัททีจดทะเบียนทีมีลกั ษณะการประกอบธุรกิจทีมีความเกียวเนืองหรื อมีความ
ใกล้ เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ย้ อนหลัง ตังแต่
2 วนั ที 1 เมษายน 2557 จนถึงวันที 31 มีนาคม
2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี 2
ตลาดรองทีจด
ทะเบียน/หมวด
ธุรกิจ

ราคา
เฉลีย
(บาท)1/2/

บริ ษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยผลิตชิน2 ส่วนอุปกรณ์
SET / หมวด
เมอร์ จํากัด (มหาชน)
สํ า หรั บ เครื องปรั บ อากาศที ใช้ สํ า หรั บ
สินค้ า
ยานพาหนะ และเครื องทําความเย็น รับจ้ าง อุตสาหกรรม
ผลิตและประกอบเครื องปรับอากาศสําหรั บ ประเภทวัสดุ
ที อยู่ อ าศัย ทํ า ความเย็ น ซ่ อ มและผลิ ต อุตสาหกรรมและ
แม่พิมพ์
เครื องจักร
บริ ษัท ซี.ไอ.กรุ๊ ป จํากัด ผลิตคอยล์เย็น (Evaporator Coil) คอยล์
mai / หมวด
(มหาชน)
ร้ อน (Condenser Coil) และคอยล์นํ 2าเย็น
สินค้ า
(Chilled Water Coil) ซึงเป็ นส่วนประกอบ อุตสาหกรรม
เครื องปรั บอากาศเครื องทําความเย็น และ
อุปกรณ์ถ่ายเทความร้ อน/ความเย็นประเภท
อื นๆ เพื อจํ า หน่ า ยทั ง2 ในประเทศและ
ต่างประเทศ
บริ ษั ท กุ ล ธรเคอร์ บี 2 ผลิตและจํ าหน่ายมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์
SET / หมวด
จํากัด (มหาชน)
แบบลูกสูบ (Reciprocating Compressor)
สินค้ า
สําหรั บใช้ กับตู้เย็น ตู้แช่ ตู้ทํานํ 2าเย็น ตู้เย็น อุตสาหกรรม
เชิงพาณิชย์และเครื องปรับอากาศ และผลิต
ประเภทวัสดุ
Condensing unit เพือใช้ กบั Commercial อุตสาหกรรมและ
Refrigeration รวมทังผลิ
2 ตชิน2 ส่วนมอเตอร์
เครื องจักร
คอมเพรสเซอร์ และชิ น2 ส่ วนมอเตอร์ ไฟฟ้ า
ให้ กบั ผู้ผลิตรายอืนๆด้ วย
บริ ษัท กันยงอี เลคทริ ก ผู้ผ ลิ ตเครื องใช้ ไฟฟ้ าภายในบ้ านภายใต้
SET / หมวด
จํากัด (มหาชน)
เครื องหมายการค้ า มิ ต ซู บิ ชิ อี เ ลคทริ ค สินค้ าอุปโภค
ได้ แก่ ตู้เย็ น พัดลม พัดลมระบายอากาศ บริ โภค ประเภท
และเครื องปั 2มนํ า2 โดยได้ รั บลิ ข สิ ทธิ_ แ ละ
ของใช้ ใน
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต จากบริ ษั ท มิ ต ซู บิ ชิ ครัวเรื อนและ
อี เ ลคทริ ค คอร์ ปอเรชั น ประเทศญี ปุ่ น
สํานักงาน
(MEQ) ซึงมีลูกค้ าทังตลาดภายในประเทศ
2
และต่างประเทศ

บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ทีมา: www.setsmart.com
หน้ าที 3.0 - 1

P/E เฉลีย
(เท่ า)2/

ราคา
พาร์
(บาท)

12 เดือน
16.45

11.95

1.0

12 เดือน
1.34

8.95

0.5

12 เดือน
3.09

20.62

1.0

12 เดือน
272.37

6.46

10

บริ ษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: 1/ เป็ นราคาหุ้นถัวเฉลียถ่วงนํ 2าหนัก คํานวณโดยใช้ มลู ค่าการซื 2อขายหารด้ วยปริ มาณการซื 2อขาย
2/
เป็ นราคาเฉลียและ P/E คํานวณจากข้ อมูลการซื 2อขายย้ อนหลังตังแต่
2 วนั ที 1 เมษายน 2557 จนถึงวันที 31 มีนาคม
2558

หน้ าที 3.0 - 2

