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แนะนํา ซื้อลงทุน

Sector
Share Price (29/7/56)
Target Price
Upside Gain

mai
8.60 บาท
10.15 บาท
18%

บมจ. ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส - UAC
“รอผลดีจากแผนลงทุนในระยะยาว”
สรุปประเด็นสําคัญ
- วางแผนขยายโครงการ CBG 20 โครงการในอนาคต
- เริ่มเดินเครื่อง Operate โรงแยกกาซ PPP ที่สุโขทัย

ลักษณะการดําเนินธุรกิจ :

- เลื่อนการแลกหุน HYDRO อยางไมมีกําหนด

บริ ษั ทฯประกอบธุ รกิ จนํ าเข า จํ าหน าย
สารเคมี และอุ ปกรณ ที่ ใช ในอุ ตสาหกรรม
ต างๆ เช น ป โตรเคมี ,
โรงกลั่ น,
น้ํามันหลอลื่น เปนตน และไดมีการขยายการ
ลงทุนในโครงการพลังงานตางๆ ไดแก โรง
กลั่นน้ํามัน Bio diesel การผลิตแทงกาซ
ชีวภาพ CBG

- PE ดูแพงในระยะสั้น รับกําไรที่เติบโตในระยะยาว แนะนํา “ซื้อลงทุน”

ขอมูลบริษัทฯ :
Share O/S
Par Value
Mkt. Cap
Foreign Limit
Foreign Holding

553 ลานหุน
0.50 บาท
4,812 ลบ.
49.0%
0.00%

การเคลื่อนไหวของราคารายวัน :



วางแผนขยายโครงการ CBG 20 โครงการในอนาคต



เริ่มเดินเครื่อง Operate โรงแยกกาซ PPP ที่สุโขทัย



เลื่อนการแลกหุน HYDRO ออกไป



PE ดูแพงในระยะสั้นรับกําไรที่เติบโตในระยะยาวแนะนํา “ซื้อลงทุน”

จากความตองการพลังงานของประเทศที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และการสงเสริมการ
พึ่งพาพลังงานในประเทศของภาครัฐ ทําให UAC มองเห็นโอกาสในการขยายงานใน
สวนของพลังงานทางเลือกอยาง CBG ที่ปจจุบันไดมีการเริ่มดําเนินการ 1 โครงการที่
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งสามารถสรางผลการดําเนินงานที่นาพอใจ โดย
UAC ตั้งเปาการขยายโครงการ CBG นี้ อีกจํานวน 20 แหงในภาคเหนือและอีสาน
โดยประกอบดวยการลงทุนของบริษัทเอง 10 แหง และการรวมลงทุนการ Partner
อีก 10 แหง ภายในป 58 ซึ่งเราคาดวาการขยายโครงการ CBG ทั้ง 20 โครงการนี้จะ
สามารถสรางรายไดทั้งหมดราว 1,200 ลานบาท ซึ่งเราคาดวา UAC จะสามารถเริ่ม
การขยายการลงทุนเพิ่มไดอีก 2 แหงภายใน 2H56 นี้
UAC อยูระหวางการเริ่มตนดําเนินการเชิงพาณิชยในโครงการโรงแยกกาซกําลังการ
ผลิต 20,000 ตอปที่สุโขทัย ซึ่งคาดวาจะสามารถสรางรายไดในชวง 2H56 ราว 85
ลานบาท และ 269 ลา นบาทในป 57 ที่จะเปนปแรกที่มีการดําเนินการเขามาเต็มป
สงผลใหแนวโนมผลประกอบการในชวง 2H มีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นจากชวงครึ่งป
แรก เราประเมินรายไดในชวง 1H56 ของ UAC ที่ 500 ลานบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
26%YoY และกําไรที่ 70 ลานบาททรงตัวจากปกอน
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผานมา ในประชุมคณะกรรมการ ของ HYDRO ไดมีมติการ
เลื่อนแผนการรวมกิจการโดยการแลกหุนจํานวน 1 หุนเพิ่มทุนของ UAC กับ 1 หุน
ของ HYDRO อยา งไมมี กํา หนด เนื่อ งจากคณะกรรมการเห็น วา การรวมหุน ในภาวะ
ตลาดมีความผันผวน อาจไมไดสรางประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน

Quaterly Result

Major Shareholders :
1. นายกิตติ ชีวะเกตุ

54.24%

2. น.ส.นิลรัตน จารุมโนภาส

4.48%

3. นางวราณี เสรีวิวัฒนา

3.22%

4. นางศัลยา จารุจินดา

2.66%

5. นายสุทธิพงษ เวศยวรุตม

2.43%

Analyst

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

UAC Scoring 2012: ดีมาก
(Score Range 80-89)

ปจจุบันราคาหุนของ UAC ทําการซื้อขายที่ PE และ PBV ที่ 31 เทา และ 6.1 เทา
ของประมาณการป 56 ของเรา เนื่องจากราคาหุนไดมีการตอบสนองถึงแผนการขยาย
การลงทุนในระยะยาวของบริษัท ทําใหความนาสนใจในการลงทุนระยะสั้นมีไมมากนัก
ขณะทีในระยะยาว บริษัท มีแผนการขยายการลงทุนลงทุนจํานวนมาก ทั้งโครงการ
CBG 20 แหง, การขยายกําลังการผลิตใน BBF และ การขยายโครงการ PPP ซึ่งจะ
สง ผลใหอัต ราสว น PE ลดลงอยา งรวดเร็ว ในอนาคตมาที่ 17 เทาในป 57 และ 14
เทาในป 58 (บนสมมุติฐานที่ไมรวมการแปลงสภาพ Warrant เขามา) เราจึงแนะนํา
“ซื้อลงทุน” ระยะยาวสําหรับ UAC จากแนวโนมกําไรที่เรงตัวขึ้นอยางรวดเร็วในชวง
2-3 ปขางหนา จากความเชี่ยวชาญเรื่องพลังงานทางเลือกของบริษัทซึ่งมีแนวโนม
ขยายตัวในระยะยาว เราประเมินมูลคาเหมาะสมของ UAC ดวย PE ที่ 20 เทาไดมูลคา
เหมาะสมป 57 ของ UAC ที่ 10.15 บาทตอหุน
Historical Ratings and Forecasts based on Current Price
Net Profit
(Btm)
2014F
279
2013F
142
2012
175
2011
80
Source: CGS estimates

EPS (Bt)

BV (Bt)

PER (x)

P/BV (x)

DPS (Bt)

0.51
0.28
0.41
0.23

1.82
1.41
1.46
1.21

17
31
26
45

4.73
6.10
7.38
8.64

0.28
0.10
0.00
0.10

รายงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขอมูลและบทความการวิเคราะห โดยใชขอมูลและขาวสารตางๆ ที่ไดรับการเผยแพรตอสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัทตางๆมาประกอบและไดพยายาม
ตรวจสอบ ความถูกตองอยางระมัดระวัง แตก็ไมสามารถยืนยันความถูกตองไดอยางสมบูรณการวิเคราะหในรายงานฉบับนี้ไดพยายาม ยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะหทางดานปจจัยพื้นฐานมาเปนบทสรุปและขอเสนอแนะ โดยมิได
เจตนาที่จะนําไปสูการชี้นํา แตอยางใดซึ่งขอเสนอแนะเหลานี้ เปนขอคิดเห็นของนักวิเคราะห ซึ่งบริษัทฯ ไมจําเปนตองเห็นดวยกับขอคิดเห็น ดังกลาวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผูใชรายงานฉบับนี้ควรใชวิจารณญาณสวนตัวประกอบดวย
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คําชี้แจง
การเปดเผยผลการสํารวจของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื่องการ
กํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี้ เปนการดําเนินการตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยการสํารวจของ IOD เปนการสํารวจและ
ประเมินจากขอมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย
เอ็มเอไอ ที่มีการเปดเผยตอสาธารณะ และเปนขอมูลที่ผูลงทุนทั่วไปสามารถเขาถึงได ดังนั้น ผลการ
สํารวจดังกลาวจึงเปนการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไมไดเปนการประเมินการปฏิบัติ
และมิไดมีการใชขอมูลภายในในการประเมิน
อนึ่ง ผลการสํารวจดังกลาว เปนผลการสํารวจ ณ วันที่ปรากฏในรายงานการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทยเทานั้น ดังนั้น ผลการสํารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงไดภายหลังวันดังกลาว ทั้งนี้
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) มิไดยืนยันหรือรับรองถึงความถูกตองของผลการ
สํารวจดังกลาวแตอยางใด

ชวงคะแนน

สัญญาลักษณ

ความหมาย

90-100

ดีเลิศ

80-89

ดีมาก

70-79

ดี

60-69

ดีพอใช

50-59

ผาน

ต่ํากวา 50

No Logo Given

N/A

Source : IOD

รายงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขอมูลและบทความการวิเคราะห โดยใชขอมูลและขาวสารตางๆ ที่ไดรับการเผยแพรตอสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัทตางๆมาประกอบและไดพยายาม
ตรวจสอบ ความถูกตองอยางระมัดระวัง แตก็ไมสามารถยืนยันความถูกตองไดอยางสมบูรณการวิเคราะหในรายงานฉบับนี้ไดพยายาม ยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะหทางดานปจจัยพื้นฐานมาเปนบทสรุปและขอเสนอแนะ โดยมิไดเจตนาที่
จะนําไปสูการชี้นํา แตอยางใดซึ่งขอเสนอแนะเหลานี้ เปนขอคิดเห็นของนักวิเคราะห ซึ่งบริษัทฯ ไมจําเปนตองเห็นดวยกับขอคิดเห็น ดังกลาวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผูใชรายงานฉบับนี้ควรใชวิจารณญาณสวนตัวประกอบดวย
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