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ข้อมูลบริษัท UAC ประกอบธุรกิจหลักนำเข้ำและจำหน่ำยสำรเคมี ตัวทำละลำย และอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสำหกรรมธุรกิจพลังงำน และธุรกิจปิโตรเคมี
ปัจจุบัน UAC ลงทุนในอุตสำหกรรมพลังงำนทดแทน และธุรกิจสำธำรณูปโภค ได้แก่ โรงงำนไบโอดีเซล (ร่วมธุร กิจกับBCP), โรงงำนผลิตก๊ำซ
ชีวภำพ (CBG) โครงกำรผลิต, ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) และบริษัทร่วมโครงกำรผลิตนำประปำ (ร่วมธุรกิจกับ HYDRO)
UAC มีกาไรเพิ่มขึ้นเป็น 115.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46% y-o-y
UAC จัดงำนบริษัทจดทะเบียนพบผู้ล งทุนวำนนี (20 มี.ค. 56) เพื่อชีแจงผลประกอบกำรงวดปี 2555 และแนวโน้มธุรกิจปี 2556
พบว่ำ มีกำไรเพิ่มขึนเป็น 115.7 ล้ำนบำท เพิ่มขึน 46% y-o-y อันเนื่องมำจำก 1) มีรำยได้จำกกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์สำรเคมีจำนวน 812 ล้ำน
บำท (ลดลง 14% y-o-y) และส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุนจำนวน 30.3 ล้ำนบำท (เพิ่มขึน 36% y-o-y) จำกบริษัท บำงจำกไบโอฟูล
เอล มีสัดส่วนกำรลงทุนระหว่ำง UAC กับ BCP เท่ำกับ 30 : 70 และ 2) ควบคุมต้นทุนกำรขำยลดลง 23% y-o-y ทังนี รำยได้จำกกำรจำหน่ำย
สำรเคมีที่ลดลงเป็นผลมำจำกใน 4Q55 มีกำรเลื่อนกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์สำรเคมีออกไปบำงส่วน ซึ่งผู้บริหำรกล่ำวว่ำรำยได้ส่วนที่ถูกเลื่อนออกไป
ใน 4Q55 จะกลับมำรับรู้รำยได้ใน 1Q56 ตำมลำดับ
ความคืบหน้าโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ (CBG) และ โครงการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP)
ปัจจุบัน UAC มีสัดส่วนรำยได้หลักมำจำกกำรจำหน่ำยสำรเคมี ให้กับกลุ่มลูกค้ำที่อยู่ในอุตสำหกรรมพลังงำน และอุตสำหกรรมปิโตร
เคมีในสัดส่วนกว่ำ 90% ของรำยได้รวม และส่วนแบ่งกำไรจำกกำรลงทุนกำรผลิตไบโอดีเซล (B100) ซึ่งลงทุนร่วมกับ BCP ซึ่งเริ่มผลิตเชิงพำณิชย์
มำตังแต่ปี 2551 (ไบโอดีเซล (B100) จะนำไปใช้เป็นส่วนผสมในนำมันดีเซลประเภทต่ำงๆ เช่น B5, B7) คิดเป็นสัดส่วนรำยได้ 10 % ของรำยได้
รวม ปัจจุบันมีกำรกำลังกำรผลิต 3.6 แสนลิตรต่อวัน ซึ่งผลิตเต็มกำลังกำรผลิต
ทังนี UAC วำงแผนเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจ โดยลงทุนในธุรกิจพลังงำนทดแทนโครงกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ (CBG) จำนวน 20 โครงกำร
จำกเดิมวำงไว้ 16 โครงกำร โดยแบ่ง 10 โครงกำรแรกลงทุนด้วยตนเอง จะอยู่จังหวัดทำงภำคเหนือของไทย ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปำง ลำพูน เริ่ม
โครงกำรแรกที่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และดำเนินพิธีเปิดอย่ำงเป็นทำงกำรวันที่ 15 ก.พ. 56 สำมำรถผลิตก๊ำซ CBG (Compressed BioMethane Gas) และนำไปเข้ำกระบวนกำรปรับคุณภำพก๊ำซให้กลำยเป็นก๊ำซธรรมชำติสำหรับกำรคมนำคมในลำดับต่อไป มีกำลังกำรผลิต 6 ตันต่อ
วัน คิดเป็นรำยได้โครงกำรละ 50-60 ล้ำนบำท สำมำรถเริ่มกำรผลิตเชิงพำณิชย์ได้ตังแต่ 2Q56 เป็นต้นไป ส่วนอีก 8 โครงกำรจะทยอยสร้ำงให้แล้ว
เสร็จภำยในปี 2558 ใช้งบประมำณลงทุนโครงกำรละ 100 ล้ำนบำท โดยรัฐบำลสนับสนุนโครงกำรละ 10 ล้ำนบำท ซึ่งเซ็นสัญญำซือขำยก๊ำซ
ชีวภำพ ให้กับทำง PTT เป็นระยะเวลำ 15 ปี ส่วนอีก 10 โครงกำรที่เหลือจะลงทุนในจังหวัดทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ได้แก่ ขอนแก่น
จำนวน 6 โครงกำร และเลยจำนวน 4 โครงกำร เป็นลักษณะร่วมลงทุนระหว่ำง UAC กับบริษัทพันธมิตรที่สนใจจะลงทุนในธุรกิจพลังงำนทดแทน
ซึ่งวำงแผนสร้ำงให้แล้วเสร็จภำยในปี 2558 เช่นกัน ทังนี ผู้บริกำรกล่ำวเพิ่มเติมว่ำ โครงกำรแรกอำจใช้ระยะเวลำในกำรสร้ำงนำนเพรำะเป็น
โครงกำรแห่งแรก วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้สร้ำงอำจมีกำรปรับปรุงให้เป็นโครงกำรต้นแบบ แต่ในกำรสร้ำงโครงกำรต่อๆไปจะเร็วขึนเพรำะมีต้น แบบใน
กำรสร้ำงแล้ว อำจใช้วัสดุที่มีควำมเหมำะสมในกำรก่อสร้ำง หรือเทคนิคในกำรสร้ำงที่รวดเร็ว และทันสมัยขึน ส่งผลให้ต้นทุนกำรก่ อสร้ำงลดลงได้
ด้ำนโครงกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) ที่จังหวัดสุโขทัย เป็นกำรลงทุนเพื่อกำรผลิต ก๊ำซ LPG, CNG และ NGL โดย UAC
ทำสัญญำซือก๊ำซที่เผำทิงซึ่งเป็นผลพลอยได้จำกกำรขุดเจำะนำมัน ณ ฐำนบูรพำ-เอ ของบริษัทสยำมโมเอโกะที่ได้สัมปทำนขุดเจำะนำมัน มีอำยุ
สัญญำซือขำย 3 ปี ต่ออำยุสัญญำได้อัตโนมัติ คำดว่ำจะสำมำรถผลิตในเชิงพำณิชย์ได้ประมำณ 2Q56 เป็นต้นไป โดยเซ็นสัญญำซือขำยก๊ำซให้กับ
ทำง PTT เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 56 เรียบร้อย เบืองต้นจำกกำรสำรวจปริมำณกำรผลิตก๊ำซตำมรำยงำนของ IFA คำดว่ำมีปริมำณก๊ำซ LPG จำนวน
6.3 พันตันต่อปี, ก๊ำซ CNG จำนวน 12.04 พันตันต่อปี และก๊ำซ จำนวน NGL 1.35 พันตันต่อปี ตำมลำดับ และคำดว่ำจะสำมำรถผลิตก๊ำซได้เป็น
ระยะเวลำ 20 ปี ( บริษัทสยำมโมเอโกะ ได้รับสัมปทำนขุดเจำะ 20 ปี จำนวน 6 หลุม) คำดว่ำน่ำจะมีรำยได้เข้ำมำในปี 2556 ประมำณ 130 - 150
ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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บทวิเคราะห์ฉบับนี้จัดทาขึน
้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบ ี (ประเทศไทย) จากัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ
่ นาเสนอและเผยแพร่บทวิเคราะห์ให ้เป็ นข ้อมูลประกอบการตัดสินใจของนั กลงทุนทั่วไป
่ ถือได ้
โดยจัดทาขึน
้ บนพืน
้ ฐานของข ้อมูลทีไ่ ด ้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนอันเชือ
และมิได ้มีเจตนาเชิญชวน
้ าให ้ซือ
้ หรือขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด ดังนัน
หรือชีน
้ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบ ี (ประเทศไทย) จากัด จะ
ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ
ทีเ่ กิดขึน
้ จากการใช ้บทวิเคราะห์ฉบับนี้ทงั ้ ทางทางตรงและทางอ ้อม
และขอให ้นั กลงทุนใช ้ดุลพินจ
ิ พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
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ประสบความสาเร็จจากการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และประชาชนทั่วไป (PO) สาหรับลงทุนธุรกิจพลังงานทดแทน
UAC ประสบควำมสำเร็จจำกกำรหำแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปใช้ในโครงกำรพลังงำนทดแทน ได้แก่ โครงกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
จำกกระบวนกำรผลิต (PPP) ที่จังหวัดสุโขทัย และโครงกำรผลิตก๊ำซชีวภำพอัดควำมดันสูง (CBG) โดยเป็นแหล่งเงินทุนที่ได้จำกกำรเพิ่มทุนให้ผู้
ถือหุ้นเดิม (RO) จำนวนหุ้น 39.7 ล้ำนหุ้น รำคำเสนอขำย 3 บำท คิดเป็นจำนวนเงิน 118 ล้ำนบำท และระดมทุนจำกประชำชนทั่วไป (PO) จำนวน
หุ้น 24.3 ล้ำนหุ้น รำคำเสนอขำย 7.9 บำท คิดเป็นจำนนเงินประมำณ 190 ล้ำนบำท รวมทังสินประมำณ 300 ล้ำนบำท อีกทัง ออกใบสำคัญแสดง
สิทธิซือหุ้นสำมัญ (UAC-W1) จำนวน 92.2 ล้ำนหน่วย รำคำใช้สิทธิ 7.5 บำท อำยุในกำรใช้สิทธิ 3 ปี ทังนี UAC วำงเป้ำหมำยโครงสร้ำงเงินลงทุน
สำหรับโครงกำร PPP และ CBG มีอัตรำส่วนหนีสินต่อทุน (D/E) 2 เท่ำ ตำมลำดับ
วางเป้าหมายรายได้เติบโตปี 2556 ไว้ที่ระดับ 20-30% มาจากธุรกิจหลัก และพลังงานทดแทนเสริมรายได้
UAC วำงเป้ำหมำยรำยได้ปี 2556 เติบโตที่ระดับ 20-30% โดยปัจจัยหนุนสำคัญจะมำจำกธุรกิจพลังงำนทำงเลือกจำกโครงกำรผลิต
ก๊ำซ CBG และโครงกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม PPP ที่จะเริ่มดำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ในช่วง 2Q56 เป็นต้นไป ทังนี รำยได้จำกกำรจำหน่ำย
สำรเคมีจะยังคงมีสัดส่วนเป็นรำยได้หลักอยู่ แต่ในปี 2557-2558 สัดส่วนรำยได้อำจจะมำจำกธุรกิจลงทุนในพลังงำนทดแทนเพิ่มขึน โดยคำดว่ำจะ
เพิ่มขึนเป็นสัดส่วน 30% - 40% ตำมลำดับ ส่งผลดีต่อบริษัทในด้ำนกำรกระจำยรำยได้ในอนำคต ส่วนรำยได้จำกบริษัทร่วมลงทุน ผลิตนำประปำ
เพื่อจำหน่ำยแก่หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ซึ่งร่วมธุรกิจกับ HYDRO (บริษัท UAC HYDROTEK) บริษัทคำดว่ำจะมีรำยได้เข้ำมำในปี 56
ประมำณ 120 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
แนวโน้มพัฒนาไปสู่ธุรกิจพลังงาน
เรำมีมุมมองที่ดีกับ UAC ที่มีโอกำสเติบโตที่ดีในระยะยำว โดย UAC มีรำยได้ที่แข็งแกร่งจำกจำหน่ำยสำรเคมีซึ่งเป็นธุรกิจหลักมีกลุ่ม
ลูกค้ำในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี และพลังงำน อีกทังรำยได้จำกธุรกิจพลังงำนทดแทนที่จะเริ่มมีรำยได้เข้ำมำตังแต่ 2Q56 เป็นต้นไป และได้รับกำร
สนับสนุนจำกภำครัฐในด้ำนกำรลงทุนในพลังงำนทดแทนในแต่ละโครงกำรประมำณ 10% จำกมูลค่ำโครงกำรที่ลงทุน ปัจจุบันเรำยังไม่มีกำร
ประเมินรำคำหุ้น UAC ทังนี รำคำหุ้น UAC ณ วันที่ 20 มี.ค.56 ปิดที่ 12.80 บำท ซือขำยที่ P/E 50 เท่ำ และ P/BV 9.3 เท่ำ เมื่อเทียบกับ P/E
กลุ่ม MAI 30 เท่ำ และ P/BV 4.2 เท่ำ (อ้ำงอิงกำรคำนวณมำจำกข้อมูล BISNEWS และ SET) อย่ำงไรก็ตำม รำคำหุ้น UAC อำจเผชิญแรงขำยทำ
กำไรเนื่องจำกรำคำหุ้นปรับเพิ่มขึนอย่ำงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่ำนมำ ทังนี UAC ประกำศจ่ำยหุ้นปันผลในเป็นอัตรำ 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็น
อัตรำปันผล 0.20 บำทต่อหุ้น สำหรับผลประกอบกำรงวดปี 55 (วันที่ 1 ม.ค.55 ถึง 31 ธ.ค.55) คิดเป็นอัตรำผลตอบแทนเงินปันผลที่ 1.4% โดย
ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 1 เม.ย. 56 และกำหนดจ่ำยปันผลวันที่ 3 พ.ค. 56 แนะนา” ถือ” เพื่อรับสิทธิปันผล
2555 Financial Highlight

4Q55 Earning Performance
(Bt.Mil.)
Sales (Bt.)
COGS (Bt.)
Gross Profit (Bt.)
SG&A (Bt.)
EBITDA (Bt.)
Interest Expense
Income Tax
Normalize Profit
Net Profit (Bt.)
EPS (Bt)
Gross Profit
Margin (%)
Net Profit margin
(%)

4Q54A
286
-250
37
-22
25
-0.8
-4.1
9.3
9.3
0.05

3Q55A
229
-173
56
-22
34
-0.5
-7.9
29.8
30.2
0.15

4Q55A
210
-145
65
-24
41
-1.4
-4.7
13.4
12.8
0.06

% q-o-q
-8%
-16%
16%
11%
-19%
159%
60%
55%
58%
58%

% y-o-y
-27%
-42%
77%
10%
63%
74%
-15%
44%
37%
19%

13%

25%

31%

-

-

3%

13%

6%

-

-

2553A

2554A

2555A

Sales (Bt.)
EBITDA (Bt.)
EBIT (Bt.)
Net Profit (Bt.)
EPS (Bt)
D/E (x)
BVS (Bt)
Sales Growth (%)
ROA (%)
ROE (%)

(Bt. Mil.)

774
48
127
108
0.72
0.64
2.4
9%
18%
29%

965
74
108
80
0.20
0.24
1.2
24%
15%
19%

821
110
145
116
0.29
0.59
1.5
-14%
11%
18%

DPS (Bt)

0.15
4.2%

0.25
5.6%

0.20
1.4%

Dividend Yield (%)

Source: UAC, KTBST

Disclaimer
บทวิเคราะห์ฉบับนี้จัดทาขึน
้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบ ี (ประเทศไทย) จากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพือ
่ นาเสนอและเผยแพร่บท
่ ถือได ้ และ
วิเคราะห์ให ้เป็ นข ้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนทั่วไป โดยจัดทาขึน
้ บนพืน
้ ฐานของข ้อมูลทีไ่ ด ้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนอันเชือ
้ าให ้ซือ
้ หรือขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด ดังนัน
มิได ้มีเจตนาเชิญชวนหรือชีน
้ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบ ี (ประเทศไทย) จากัด จะไม่รับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน
้ จากการใช ้บทวิเคราะห์ฉบับนีท
้ งั ้ ทางทางตรงและทางอ ้อม และขอให ้นั กลงทุนใช ้ดุลพินจ
ิ พิจารณาอย่างรอบคอบก่อน
การตัดสินใจลงทุน
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