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Disclaimer  
 

บทวเิคราะหฉ์บับนี้จัดท าขึน้โดยบรษัิทหลกัทรัพย ์ เคทบี ี (ประเทศไทย) จ ากัด  โดยมี
วัตถปุระสงคเ์พือ่น าเสนอและเผยแพรบ่ทวเิคราะหใ์หเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตัดสนิใจของนักลงทนุทั่วไป 
โดยจัดท าขึน้บนพืน้ฐานของขอ้มลูทีไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชนอันเชือ่ถอืได ้ และมไิดม้เีจตนาเชญิชวน
หรอืชีน้ าใหซ้ือ้หรอืขายหลกัทรัพยแ์ตอ่ยา่งใด ดังนัน้บรษัิทหลักทรัพย ์   เคทบี ี (ประเทศไทย) จ ากัด จะ
ไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากการใชบ้ทวเิคราะหฉ์บับนี้ทัง้ทางทางตรงและทางออ้ม 
และขอใหนั้กลงทนุใชด้ลุพนิจิพจิารณาอยา่งรอบคอบกอ่นการตัดสนิใจลงทนุ 

Hot Spot Note (Earning Results) 

UAC : ผลการด าเนินงานปี 55 เติบโตแข็งแกร่ง 
 

ข้อมูลบริษัท UAC ประกอบธุรกิจหลักน ำเข้ำและจ ำหน่ำยสำรเคมี ตัวท ำละลำย และอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสำหกรรมธุรกิจพลังงำน และธุรกิจปิโตรเคมี 
ปัจจุบัน UAC ลงทุนในอุตสำหกรรมพลังงำนทดแทน และธุรกิจสำธำรณูปโภค ได้แก่ โรงงำนไบโอดีเซล (ร่วมธุรกิจกับBCP), โรงงำนผลิตก๊ำซ
ชีวภำพ (CBG) โครงกำรผลิต, ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) และบริษัทร่วมโครงกำรผลิตน  ำประปำ (ร่วมธุรกิจกับ HYDRO) 

UAC มีก าไรเพิ่มขึ้นเป็น 115.7 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 46% y-o-y  

 UAC จัดงำนบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนวำนนี  (20 มี.ค. 56) เพื่อชี แจงผลประกอบกำรงวดปี 2555 และแนวโน้มธุรกิจปี 2556 
พบว่ำ มีก ำไรเพิ่มขึ นเป็น 115.7 ล้ำนบำท เพิ่มขึ น 46% y-o-y อันเนื่องมำจำก 1) มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สำรเคมีจ ำนวน  812 ล้ำน
บำท (ลดลง 14% y-o-y) และส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุนจ ำนวน 30.3 ล้ำนบำท (เพิ่มขึ น 36% y-o-y) จำกบริษัท บำงจำกไบโอฟูล
เอล มีสัดส่วนกำรลงทุนระหว่ำง UAC กับ BCP เท่ำกับ 30 : 70 และ 2) ควบคุมต้นทุนกำรขำยลดลง 23% y-o-y ทั งนี  รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย
สำรเคมีที่ลดลงเป็นผลมำจำกใน 4Q55 มีกำรเลื่อนกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์สำรเคมีออกไปบำงส่วน ซึ่งผู้บริหำรกล่ำวว่ำรำยได้ส่วนที่ถูกเลื่อนออกไป
ใน 4Q55 จะกลับมำรับรู้รำยได้ใน 1Q56 ตำมล ำดับ 

ความคืบหน้าโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ (CBG) และ โครงการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) 

 ปัจจุบัน UAC มีสัดส่วนรำยได้หลักมำจำกกำรจ ำหน่ำยสำรเคมี ให้กับกลุ่มลูกค้ำที่อยู่ในอุตสำหกรรมพลังงำน และอุตสำหกรรมปิโตร
เคมีในสัดส่วนกว่ำ 90% ของรำยได้รวม และส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนกำรผลิตไบโอดีเซล (B100) ซึ่งลงทุนร่วมกับ BCP ซึ่งเริ่มผลิตเชิงพำณิชย์
มำตั งแต่ปี 2551 (ไบโอดีเซล (B100) จะน ำไปใช้เป็นส่วนผสมในน  ำมันดีเซลประเภทต่ำงๆ เช่น B5, B7) คิดเป็นสัดส่วนรำยได้ 10 % ของรำยได้
รวม ปัจจุบันมีกำรก ำลังกำรผลิต 3.6 แสนลิตรต่อวัน ซึ่งผลิตเต็มก ำลังกำรผลิต  

 ทั งนี  UAC วำงแผนเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจ โดยลงทุนในธุรกิจพลังงำนทดแทนโครงกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ (CBG) จ ำนวน 20 โครงกำร
จำกเดิมวำงไว้ 16 โครงกำร โดยแบ่ง 10 โครงกำรแรกลงทุนด้วยตนเอง จะอยู่จังหวัดทำงภำคเหนือของไทย ได้แก่ เชียงใหม่ ล ำปำง ล ำพูน เริ่ม
โครงกำรแรกที่ อ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และด ำเนินพิธีเปิดอย่ำงเป็นทำงกำรวันที่ 15 ก.พ. 56 สำมำรถผลิตก๊ำซ CBG (Compressed Bio-
Methane Gas) และน ำไปเข้ำกระบวนกำรปรับคุณภำพก๊ำซให้กลำยเป็นก๊ำซธรรมชำติส ำหรับกำรคมนำคมในล ำดับต่อไป มีก ำลังกำรผลิต 6 ตันต่อ
วัน คิดเป็นรำยได้โครงกำรละ 50-60 ล้ำนบำท สำมำรถเริ่มกำรผลิตเชิงพำณิชย์ได้ตั งแต่ 2Q56 เป็นต้นไป ส่วนอีก 8 โครงกำรจะทยอยสร้ำงให้แล้ว
เสร็จภำยในปี 2558 ใช้งบประมำณลงทุนโครงกำรละ 100 ล้ำนบำท โดยรัฐบำลสนับสนุนโครงกำรละ 10 ล้ำนบำท ซึ่งเซ็นสัญญำซื อขำยก๊ำซ
ชีวภำพ ให้กับทำง PTT เป็นระยะเวลำ 15 ปี ส่วนอีก 10 โครงกำรที่เหลือจะลงทุนในจังหวัดทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ได้แก่ ขอนแก่น
จ ำนวน 6 โครงกำร และเลยจ ำนวน 4 โครงกำร เป็นลักษณะร่วมลงทุนระหว่ำง UAC กับบริษัทพันธมิตรที่สนใจจะลงทุนในธุรกิจพลังงำนทดแทน 
ซึ่งวำงแผนสร้ำงให้แล้วเสร็จภำยในปี 2558 เช่นกัน ทั งนี  ผู้บริกำรกล่ำวเพิ่มเติมว่ำ โครงกำรแรกอำจใช้ระยะเวลำในกำรสร้ำงนำนเพรำะเป็น
โครงกำรแห่งแรก วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้สร้ำงอำจมีกำรปรับปรุงให้เป็นโครงกำรต้นแบบ แต่ในกำรสร้ำงโครงกำรต่อๆไปจะเร็วขึ นเพรำะมีต้นแบบใน
กำรสร้ำงแล้ว อำจใช้วัสดุที่มีควำมเหมำะสมในกำรก่อสร้ำง หรือเทคนิคในกำรสร้ำงที่รวดเร็ว และทันสมัยขึ น ส่งผลให้ต้นทุนกำรก่อสร้ำงลดลงได้ 

 ด้ำนโครงกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) ที่จังหวัดสุโขทัย เป็นกำรลงทุนเพื่อกำรผลิตก๊ำซ LPG, CNG และ NGL โดย UAC 
ท ำสัญญำซื อก๊ำซที่เผำทิ งซึ่งเป็นผลพลอยได้จำกกำรขุดเจำะน  ำมัน ณ ฐำนบูรพำ-เอ ของบริษัทสยำมโมเอโกะที่ได้สัมปทำนขุดเจำะน  ำมัน มีอำยุ
สัญญำซื อขำย 3 ปี ต่ออำยุสัญญำได้อัตโนมัติ คำดว่ำจะสำมำรถผลิตในเชิงพำณิชย์ได้ประมำณ 2Q56 เป็นต้นไป โดยเซ็นสัญญำซื อขำยก๊ำซให้กับ
ทำง PTT เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 56 เรียบร้อย เบื องต้นจำกกำรส ำรวจปริมำณกำรผลิตก๊ำซตำมรำยงำนของ IFA คำดว่ำมีปริมำณก๊ำซ LPG จ ำนวน 
6.3 พันตันต่อปี, ก๊ำซ CNG จ ำนวน 12.04 พันตันต่อปี และก๊ำซ จ ำนวน NGL 1.35 พันตันต่อปี ตำมล ำดับ และคำดว่ำจะสำมำรถผลิตก๊ำซได้เป็น
ระยะเวลำ 20 ปี ( บริษัทสยำมโมเอโกะ ได้รับสัมปทำนขุดเจำะ 20 ปี จ ำนวน 6 หลุม) คำดว่ำน่ำจะมีรำยได้เข้ำมำในปี 2556 ประมำณ 130 - 150 
ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
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Disclaimer  
 

บทวเิคราะหฉ์บับนี้จัดท าขึน้โดยบรษัิทหลกัทรัพย ์ เคทบี ี (ประเทศไทย) จ ากัด  โดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่น าเสนอและเผยแพรบ่ท
วเิคราะหใ์หเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตัดสนิใจของนักลงทนุทั่วไป โดยจัดท าขึน้บนพืน้ฐานของขอ้มลูทีไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชนอันเชือ่ถอืได ้ และ
มไิดม้เีจตนาเชญิชวนหรอืชีน้ าใหซ้ือ้หรอืขายหลกัทรัพยแ์ตอ่ยา่งใด ดังนัน้บรษัิทหลกัทรัพย ์   เคทบี ี (ประเทศไทย) จ ากัด จะไมรั่บผดิชอบตอ่
ความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากการใชบ้ทวเิคราะหฉ์บับนีท้ัง้ทางทางตรงและทางออ้ม และขอใหนั้กลงทนุใชด้ลุพนิจิพจิารณาอยา่งรอบคอบกอ่น
การตัดสนิใจลงทนุ 

KTB SECURITIES (THAILAND)  Hot Spot Note: UAC 

Mach 21, 2013 

 

ประสบความส าเร็จจากการเพ่ิมทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และประชาชนทั่วไป (PO) ส าหรับลงทุนธุรกิจพลังงานทดแทน 

 UAC ประสบควำมส ำเร็จจำกกำรหำแหล่งเงินทุนเพื่อน ำไปใช้ในโครงกำรพลังงำนทดแทน ได้แก่ โครงกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
จำกกระบวนกำรผลิต (PPP) ที่จังหวัดสุโขทัย และโครงกำรผลิตก๊ำซชีวภำพอัดควำมดันสูง (CBG) โดยเป็นแหล่งเงินทุนที่ได้จำกกำรเพิ่มทุนให้ผู้
ถือหุ้นเดิม (RO) จ ำนวนหุ้น 39.7 ล้ำนหุ้น รำคำเสนอขำย 3 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 118 ล้ำนบำท และระดมทุนจำกประชำชนทั่วไป (PO) จ ำนวน
หุ้น 24.3 ล้ำนหุ้น รำคำเสนอขำย 7.9 บำท คิดเป็นจ ำนนเงินประมำณ 190 ล้ำนบำท รวมทั งสิ นประมำณ 300 ล้ำนบำท อีกทั ง ออกใบส ำคัญแสดง
สิทธิซื อหุ้นสำมัญ (UAC-W1) จ ำนวน 92.2 ล้ำนหน่วย รำคำใช้สิทธิ 7.5 บำท อำยุในกำรใช้สิทธิ 3 ปี ทั งนี  UAC วำงเป้ำหมำยโครงสร้ำงเงินลงทุน
ส ำหรับโครงกำร PPP และ CBG มีอัตรำส่วนหนี สินต่อทุน (D/E) 2 เท่ำ ตำมล ำดับ 

วางเป้าหมายรายได้เติบโตปี 2556 ไว้ที่ระดับ 20-30% มาจากธุรกิจหลัก และพลังงานทดแทนเสริมรายได้ 

 UAC วำงเป้ำหมำยรำยได้ปี 2556 เติบโตที่ระดับ 20-30% โดยปัจจัยหนุนส ำคัญจะมำจำกธุรกิจพลังงำนทำงเลือกจำกโครงกำรผลิต
ก๊ำซ CBG และโครงกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม PPP ที่จะเริ่มด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ในช่วง 2Q56 เป็นต้นไป ทั งนี  รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย
สำรเคมีจะยังคงมีสัดส่วนเป็นรำยได้หลักอยู่ แต่ในปี 2557-2558 สัดส่วนรำยได้อำจจะมำจำกธุรกิจลงทุนในพลังงำนทดแทนเพิ่มขึ น โดยคำดว่ำจะ
เพิ่มขึ นเป็นสัดส่วน 30% - 40% ตำมล ำดับ ส่งผลดีต่อบริษัทในด้ำนกำรกระจำยรำยได้ในอนำคต ส่วนรำยได้จำกบริษัทร่วมลงทุนผลิตน  ำประปำ 
เพื่อจ ำหน่ำยแก่หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ซึ่งร่วมธุรกิจกับ HYDRO (บริษัท UAC HYDROTEK) บริษัทคำดว่ำจะมีรำยได้เข้ำมำในปี 56 
ประมำณ 120 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

แนวโน้มพัฒนาไปสู่ธุรกิจพลังงาน 

 เรำมีมุมมองที่ดีกับ UAC ที่มีโอกำสเติบโตที่ดีในระยะยำว โดย UAC มีรำยได้ที่แข็งแกร่งจำกจ ำหน่ำยสำรเคมีซึ่งเป็นธุรกิจหลักมีกลุ่ม
ลูกค้ำในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี และพลังงำน อีกทั งรำยได้จำกธุรกิจพลังงำนทดแทนที่จะเริ่มมีรำยได้เข้ำมำตั งแต่ 2Q56 เป็นต้นไป และได้รับกำร
สนับสนุนจำกภำครัฐในด้ำนกำรลงทุนในพลังงำนทดแทนในแต่ละโครงกำรประมำณ 10% จำกมูลค่ำโครงกำรที่ลงทุน ปัจจุบันเรำยังไม่มีกำร
ประเมินรำคำหุ้น UAC ทั งนี  รำคำหุ้น UAC ณ วันที่ 20 มี.ค.56 ปิดที่ 12.80 บำท ซื อขำยที่ P/E 50 เท่ำ และ P/BV 9.3 เท่ำ เมื่อเทียบกับ P/E 
กลุ่ม MAI 30 เท่ำ และ P/BV 4.2 เท่ำ (อ้ำงอิงกำรค ำนวณมำจำกข้อมูล BISNEWS และ SET) อย่ำงไรก็ตำม รำคำหุ้น UAC อำจเผชิญแรงขำยท ำ
ก ำไรเนื่องจำกรำคำหุ้นปรับเพิ่มขึ นอย่ำงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่ำนมำ ทั งนี  UAC ประกำศจ่ำยหุ้นปันผลในเป็นอัตรำ 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็น
อัตรำปันผล 0.20 บำทต่อหุ้น ส ำหรับผลประกอบกำรงวดปี 55 (วันที่ 1 ม.ค.55 ถึง 31 ธ.ค.55) คิดเป็นอัตรำผลตอบแทนเงินปันผลที่ 1.4% โดย
ประกาศข้ึนเครื่องหมาย XD วันที่ 1 เม.ย. 56 และก ำหนดจ่ำยปันผลวันที่ 3 พ.ค. 56 แนะน า” ถือ” เพื่อรับสิทธิปันผล 

 

Source: UAC, KTBST 

4Q55 Earning Performance 

 (Bt.Mil.) 4Q54A 3Q55A 4Q55A % q-o-q % y-o-y 

Sales (Bt.) 286 229 210 -8% -27% 

COGS (Bt.) -250 -173 -145 -16% -42% 

Gross Profit (Bt.) 37 56 65 16% 77% 

SG&A (Bt.) -22 -22 -24 11% 10% 

EBITDA (Bt.) 25 34 41 -19% 63% 

Interest Expense -0.8 -0.5 -1.4 159% 74% 

Income Tax -4.1 -7.9 -4.7 60% -15% 

Normalize Profit 9.3 29.8 13.4 55% 44% 

Net Profit (Bt.) 9.3 30.2 12.8 58% 37% 

EPS (Bt) 0.05 0.15 0.06 58% 19% 

Gross Profit 
Margin (%) 

13% 25% 31% - - 

Net Profit margin 
(%) 

3% 13% 6% - - 

2555 Financial Highlight 

(Bt. Mil.) 2553A 2554A 2555A 

Sales (Bt.) 774 965 821 

EBITDA (Bt.) 48 74 110 

EBIT (Bt.) 127 108 145 

Net Profit (Bt.) 108 80 116 

EPS (Bt) 0.72 0.20 0.29 

D/E (x) 0.64 0.24 0.59 

BVS (Bt) 2.4 1.2 1.5 

Sales Growth (%) 9% 24% -14% 

ROA (%) 18% 15% 11% 

ROE (%) 29% 19% 18% 

DPS (Bt) 0.15 0.25 0.20 

Dividend Yield (%) 4.2% 5.6% 1.4% 

    


