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ตรวจสอบ ความถูกตองอยางระมัดระวัง แตก็ไมสามารถยืนยันความถูกตองไดอยางสมบูรณการวิเคราะหในรายงานฉบับนี้ไดพยายาม ยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะหทางดานปจจัยพื้นฐานมาเปนบทสรุปและขอเสนอแนะ โดยมิได
เจตนาที่จะนําไปสูการชี้นํา แตอยางใดซึ่งขอเสนอแนะเหลานี้ เปนขอคิดเห็นของนักวิเคราะห ซึ่งบริษัทฯ ไมจําเปนตองเห็นดวยกับขอคิดเห็น  ดังกลาวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผูใชรายงานฉบับนี้ควรใชวิจารณญาณสวนตัวประกอบดวย 
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บมจ. ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส - UAC 
“โครงการกาซใกลไดขอสรุป” 

สรุปประเด็นสําคัญ
- โครงการกาซใกลไดขอสรุป รอประกาศราคา PO PP 

- แนวโนมไตรมาส 1 ฟนตัว 

- ปรับประมาณการ รับการขยายงาน ราคามี upside แนะนํา “ซื้อ”  
 

 โครงการกาซใกลไดขอสรุป 
เม่ือวันที่ 9 มีนาคมที่ผานมา UAC ไดมีมติขอเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจ
ทั่วไป General Mandate จํานวน 51 ลานหุนโดยแบงเปนการเพิ่มทุน PO จํานวน 34 
ลานหุนและเปนการเพิ่มทุน PP จํานวน 17 ลานหุน เพ่ือรองรับการขยายการลงทุน
ตางๆ ของบริษัทบนงบลงทุนกวา 400-500 ลานบาท  มาจากในสวนของโครงการ
ผลิตนํ้าใชเพ่ือจําหนายใหแกหนวยงานภาครัฐ, โครงการพลังงานทดแทนการผลิต
กาซชีวภาพอัดจากฟารมสุกร CBG (Compressed Bio-methane Gas) เพ่ิมเติมอีก  
2 จังหวัด และโครงการสําคัญอยางโครงการผลิตกาซในจังหวัดสุโขทัยซึ่งใชมูลคา
การลงทุนสูงถึง 300 ลานบาท จากความคืบหนาของการประกาศเพิ่มทุนทําใหเรา
มองวา UAC จะไดขอสรุปในเชิงบวกตอการขยายการลงทุนในสุโขทัยภายในเดือนนี้   
ซึ่งจะเริ่มตนรับรูรายไดในชวงป 13 โดยมีเปาหมายรายไดที่ระดับ 200 -250 ลานบาท
ตอป ภายหลังจากขอสรุป ประเด็นราคาเพิ่มทุนจะมีความชัดเจนเปนอันดับตอไป 
 

 แนวโนมไตรมาส 1 ฟนตัว 
เราประเมินแนวโนมผลการดําเนินงานของบริษัทในไตรมาส 1 มีแนวโนมฟนตัวข้ึน 
QoQ โดยไดรับผลดีจาก ปญหาน้ําทวมที่คลีคลายลงสงผลใหบริษัทจะกลับมารับรู
สวนแบงรายไดจากโรงกลั่น BBF อีกครั้ง จากเดิมที่มีการรับรูผลการขาดทุนเขามาใน
ไตรมาส 4 ราว 15 ลานบาท ดานธุรกิจการจัดจําหนายแนวโนมรายไดในไตรมาส 1 มี
โอกาสออนตัวลงทั้ง YoY และ QoQ เน่ืองจากความลาชาของการสงมอบ แตจะไดรับ
ผลดีจากสัดสวนสินคา Margin สูงเขามาชดเชย โดย Gross Margin มีโอกาสปรับตัว
เพ่ิมข้ึนถึงระดับ 20% โดยชวง 2 ปยอนหลัง Gross Margin ที่ UAC สามารถทําได
อยูในชวง 12%-25% สงผลใหภาพรวมธรุกิจการขายอยูในระดับที่นาพอใจ 
 

 ปรับประมาณการ รับการขยายงาน มี upside แนะนํา “ซื้อ” 
จากสัดสวนสินคา Margin สูงที่มากกวาที่เราคาด รวมไปถึงภาพรวมการขยายการ
ลงทุน, การปรับโครงสรางเงินทุนที่มีความชัดเจน สงผลใหเราทําการปรับประมาณ
การอีกครั้ง โดยเราไดรับรายไดและกําไรในป 12F ข้ึนมาที่ 1,030 และ 138 ลานบาท 
ตอเนื่องถึงป 13F ที่รวมประมาณการโครงการกาซที่สุโขทัยเขามาบนรายไดและกําไร
ที่ 1,367 และ 193 ลานบาท คิดเปน EPS ในป 12F และ 13F หลังผลกระทบของการ
เพ่ิมทุนและการจายหุนปนผลในสัดสวน 20 ตอ 3 ที่ 0.58 และ 0.78 บาทตอหุน
ตามลําดับ จากผลกระทบของการเพิ่มทุนสงผลใหการประมูลคาเหมาะสมของป 12F 
ไมเหมาะสมนัก เราประเมินราคาเหมาะสมดวยวิธี PER ที่ 15 เทาบนกําไรของบริษัท
ในป 13F ไดราคาเหมาะสมหลังการเพิ่มทุน ที่ 13.00 บาทตอหุน และราคาเหมาะสม
หลังการ XR  หุนปนผล 20 ตอ 3 ที่ 11.70 บาทปจจุบันราคาหุนมี Upside อีก 25% 
จากราคาในกระดานแนะนํา “ซื้อ” สําหรับ UAC 
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Net Profit 
(Btm) EPS (Bt) BV (Bt) PER (x) P/BV (x) DPS (Bt)

2013F 193 0.78 3.89 13 2.67 0.30
2012F 138 0.58 3.27 18 3.19 0.15
2011 80 0.47 2.42 22 4.32 0.10
2010 108 0.85 2.44 8 2.78 0.15

Source: CGS estimates

Historical Ratings and Forecasts based on Current Price

 

 

ลักษณะการดําเนินธุรกิจ : 
บริษัทฯประกอบธุรกิจนําเขา จําหนาย 
สารเคมีและอุปกรณที่ใชในอุตสาหกรรม
ตางๆ เชน ปโตรเคมี, โรงกลั่น, 
นํ้ามันหลอลื่น เปนตน และไดมีการขยายการ
ลงทุนในโครงการพลังงานตาง  ๆไดแก โรง
กลั่นน้ํามัน Bio diesel การผลิตแทงกาซ
ชีวภาพ 
 

ขอมูลบริษัทฯ : 
Share O/S 173 ลานหุน 
Par Value 1 บาท 
Mkt. Cap 1,776 ลบ. 
Market Weight (mai) 2.3% 
Foreign Limit 49% 
Foreign Holding 0% 
 
การเคลื่อนไหวของราคารายวัน : 

 

Major Shareholders : 
1. นายกิตติ ชีวะเกตุ 57.13% 
2. น.ส.นิลรัตน จารุมโนภาส 4.67% 
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 8.15% 
4. นางวราณี เสรีวิวัฒนา 3.00% 
5. น.ส.นิรนุช จารุมโนภาส 2.53% 

Analyst   วรายุ วัฒนศิริ        
Tel: 0-2205-7000  Ext. 4406 
Emai:varayu.wa@countrygroup.co.th 

  แนะนํา  ซื้อ 
Sector mai 
Share Price (2/4/12) 10.40 บาท 
Target Price กอน XR 13.00 บาท 
Up Side Gain 25.0%  

บริษัทฯและนักวิเคราะห ไมมีสวนไดเสีย 
หรือเก่ียวของกับบริษัทที่จัดทํารายงานนี้         

UAC  Scoring 2011:  ดีมาก 

    (Score Range 80-89) 
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คําชี้แจง 
       การเปดเผยผลการสํารวจของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื่องการ
กํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) น้ี เปนการดําเนินการตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยการสํารวจของ IOD เปนการสํารวจและ
ประเมินจากขอมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย 
เอ็มเอไอ ท่ีมีการเปดเผยตอสาธารณะ และเปนขอมูลท่ีผูลงทุนทั่วไปสามารถเขาถึงได ดังน้ัน ผลการ
สํารวจดังกลาวจึงเปนการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไมไดเปนการประเมินการปฏิบัติ 
และมิไดมีการใชขอมูลภายในในการประเมิน 
       อน่ึง ผลการสํารวจดังกลาว เปนผลการสํารวจ ณ วันที่ปรากฏในรายงานการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทยเทาน้ัน ดังน้ัน ผลการสํารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงไดภายหลังวันดังกลาว ท้ังน้ี 
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) มิไดยืนยันหรือรับรองถึงความถูกตองของผลการ
สํารวจดังกลาวแตอยางใด 
 
Source : IOD 
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