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AGENDA

 ผลการด าเนนิงานไตรมาศแรก ปี 2554

 แนวโนม้ไตรมาศสอง ปี 2554

 ความคบืหนา้ในการลงทุน

 Q&A



ผลการด าเนนิงานไตรมาศแรก ปี 2554

รายได้รวม 223.94 ล้านบาท

ก าไรก่อนค่าใช้จา่ย 37.50 ลา้นบาท 16.75% ของรายได้รวม

EBIT 18.21 ลา้นบาท 8.13% ของรายได้รวม

ส่วนแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วมทุน 21.45 ลา้นบาท

ก าไรสุทธิ 32.94 ลา้นบาท 14.7% ของรายได้รวม

ก าไรต่อหุน้ 0.22 บาท



เปรยีบเทยีบ 1QT54 กบั 1QT53

หน่วย – ล้านบาท 1QT 2554 1QT 2553 ผลต่าง

รายได้รวม 223.94 158.74 +41%

ก าไรก่อนค่าใชจ้า่ย 37.50 26.10 +43%

EBIT 18.21 8.85 +105%

ส่วนแบ่งก าไรจาก

บรษิทัร่วมทุน

21.45 11.45 +87%

ก าไรสุทธิ (บาท/หุ้น) 32.94 17.12 +92%

ก าไรต่อหุน้ 0.22
(150 ลา้นหุ้น)

0.14
(120 ลา้นหุ้น)

+57%



เปรยีบเทยีบ 1QT54 กบั 4QT53

หน่วย - ล้านบาท 1QT 2554 4QT 2553 ผลต่าง

รายได้รวม 223.94 169.20 +32%

ก าไรก่อนค่าใชจ้า่ย 37.50 29.53 +27%

EBIT 18.21 9.77 +86%

ส่วนแบ่งก าไรจาก

บรษิทัร่วมทุน

21.45 38.71 -44%

ก าไรสุทธิ 32.94 44.46 -26%

ก าไรต่อหุน้ 0.22 0.30 -26%



โครงสรา้งรายไดจ้ากการขาย

 2553 1 QT 2554

Growth  37.8%



ผลการด าเนนิงาน เทยีบ 1QT2554 กบั 1QT2553



Profitability Ratio 



ฐานะการเงนิ



อตัราสว่นทางการเงนิ

Parameter Y 2553 1QT 2554

D/E 0.64 0.58

ROE 41.04% 34.78%

ROA 17.97% 21.49%

Note: using Net Income for ROA, ROE calculation



ความคดิเหน็ของฝ่ายบรหิาร ไตรมาศแรก ปี 2554

 การขยายตวัของยอดขายในไตรมาศแรกเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ แนวโนม้การ

ขยายตวัของยอดขายท ัง้ปีน่าจะได้ตามเป้าหมาย (13% growth)

 อตัราส่วนก าไรสุทธเิฉพาะกจิการ มกีารขยายตวัสูงข ึน้ตรงตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 

 จากผลประกอบการไตรมาศแรก และสภาพโดยรวมของกลุม่ลูกค้าโรงกล ัน่น ้ามนั ปิโตร

เคม ีโรงไฟฟ้า และโรงงานผลติสารเคมที ีม่ผีลประกอบการดอีย่างต่อเน ือ่งตามความ

ต้องการท ัง้ใน และต่างประเทศ แนวโนม้ผลการประกอบการในไตรมาศสองน่าจะเป็นใน

ทศิทางเดยีวกนั



แนวโนม้ไตรมาศ 2 ปี 2554

 Backlog Order อยู่ในระดบัสูง สอดคลอ้งกบัสภาพโดยรวมของกลุม่ลูกค้า

หลกั ที ่Refinery Margin และ Spread ราคาปิโตรเคมยีงัอยู่ในระดบัสูง 

 ค่าเงนิบาท และอตัราดอกเบ ีย้ เป็นไปตามการคาดหมาย 

 ผลผลติน ้ามนัปาลม์เพ ิม่สูงข ึน้มาก มกีารปรบัการผสมไบโอดเีซลจาก B2 เป็น B3 

ต ัง้แต่ 1 พฤษภาคม และทางกระทรวงพลงังานก าลงัพจิารณาเพ ิม่เป็น B4 เพราะยงั

มผีลผลติน ้ามนัปาลม์ลน้ตลาดมาก

 Negative Impacts

 เทศกาลวนัหยุดยาว

 การลดก าลงัผลติของกลุม่โรงงานผลติรถยนต์ญีปุ่่น

 ความผนัผวนทางการเมอืงภายในประเทศ



ความคบืหนา้ในการลงทุน



ความคบืหนา้ในการลงทุน

 การขยายก าลงัการผลติไบโอดเีซลของ BBF เป็นไปตามแผนงานทีว่างไว้

 โครงการผลติ CBG จ. เชยีงใหม่

 ลงนามในสญัญาซื้อขาย CBG กบั ปตท เม ือ่วนัท ี ่21 เมษายน 2554

 ก าลงัออกแบบทางวศิวกรรมในรายละเอยีด และจะด าเนนิการก่อสร้างแลว้เสรจ็ภายในต้นปี

2555

 จดัต ัง้บรษิทั UAC Utilities Co., Ltd. ทุนจดทะเบยีน 5 ลา้นบาท ถอืหุน้ 
99.99% โดย UAC เพ ือ่ด าเนนิการโครงการด้านสาธารณูประโภค

 เงนิลงทุนในปี 2554 ประมาณ 150 – 200 ลา้นบาท

 ประมาณการรายได้จากการลงทุนในปี 2555 ประมาณ 100-150 ลา้นบาท


