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 คําถาม



ความเปนมาและการดําเนนิธุรกิจ



ประวัติความเปนมา

บริษัท ยนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนบรษท ยูนเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมคลส จากด (มหาชน) ( บรษท ) จดทะเบยน
จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2528 ในนามบริษัท จักรนภา จํากัด โดยครอบครัวคุณวิลาศ จรางกุล ดวยทุน
จดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท และทุนเรียกชําระแลว 250,000 บาทโดยในขณะนั้นไมไดมีการประกอบ
ธุรกิจใดๆุ ๆ

ป 2538 เปลี่ยนแปลงโครงสรางบริษัทครั้งสําคัญ โดยคุณกิตติ ชีวะเกตุ ซึ่งมีความรูและ
ประสบการณในธรกิจเคมีภัณฑ ปโตรเคมี โรงกลั่นน้ํามัน และกาซธรรมชาติ ไดเขามาประสบการณในธุรกจเคมภณฑ ปโตรเคม โรงกลนนามน และกาซธรรมชาต ไดเขามา
เปนผูถือหุนใหญและบริหารงานในบริษัท 

วันที่ 28 มิถนายน 2538 ไดเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท ยนิเวอรแซล แอดซอรบวนท 28 มถุนายน 2538 ไดเปลยนชอบรษทเปน บรษท ยูนเวอรแซล แอดซอรบ
เบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด ดําเนินธุรกิจนําเขาและจําหนาย สารเคมีและอุปกรณที่
ใชในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติ โรงกลั่น
น้ํามัน ปโตรเคมี โรงงานผลิตน้ํามันหลอลื่น โรงงานโพลิเมอรและพลาสติก โรงงาน
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ โรงไฟฟา และระบบสาธารณูปโภค

ป 2538 - 2539 เริ่มเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑใหแกผูผลิตชั้นนํารายใหญของโลก (Principle) 
ไดแก UOP LLC และ PALL Corporation 



พัฒนาการที่สาํคัญญ

ป 2548 2549 2550 2551 2552 2553ป

• ขยายเขาสธรกิจพลังงาน

2548                2549                2550              2551                2552                  2553

ี ไ  ั ั ISO• ขยายเขาสูธุรกจพลงงาน
ทดแทน โดยการเริ่มพฒันา
โครงการผลิตไบโอดีเซลจาก
น้ํามันปาลม รวมกับ BCP

• ไดรับการรับรองมาตรฐาน

• มียอดขายเกิน 500    
ลานบาท เปนปแรก
จากความสําเร็จในการ
ขายสินคาที่ใชในโรง
แยกกาซธรรมชาติ

• ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 
9001 : 2008 จากบริษัท เอส จี 
เอส (ประเทศไทย) จํากัด

• BBF เริ่มการผลิตเชิงพาณิชยเปน
ครั้งแรกในเดือนธันวาคม• ไดรบการรบรองมาตรฐาน 

ISO 9001 : 2000 จาก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย

แยกกาซธรรมชาต ครงแรกในเดอนธนวาคม

• เพิม่ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียก
ชําระแลวเปน 120 ลานบาท

• ไดรับ BOI ใน
โครงการผลิตกาซ
ชีวภาพอัดความดันสูง 
(CBG)

• ไดรับการแตงตั้งใหเปน
ผูแทนจําหนายสาร 

h l l l

• รวมลงทุนกับ BCP จัดตั้ง BBF เพือ่
ผลิตและจําหนายไบโอดีเซล

   (ปจจบัน BBF มีทนชําระแลว (CBG)

• แปรสภาพเปนบริษัท
มหาชนจํากัด และเพิ่ม
ทุ นจดทะ เบี ยน เป น 
150 ลานบาท เพื่อ

Monoethylene Glycol 
(MEG) และ 
Diethylene Glycol 
(DEG) จากบริษัท ทีโอ
ซี ไกลคอล จํากัด

( ุ ุ
281.50 ลานบาท ถือหุนโดย  BCP 
และบริษัท ในสัดสวนรอยละ 70 
และรอยละ 30 ตามลําดับ มีกําลัง
การผลิตไบโอดีเซลสูงสุดประมาณ 
300 000 ลิตรตอวัน) รองรับการเสนอขาย

หุนให แกประชาชน
ครั้งแรก (IPO)BCP หมายถงึ บริษทั บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

BBF หมายถงึ บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด 

ซ ไกลคอล จากด 300,000 ลตรตอวน)

• เพิม่ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียก
ชําระแลวเปน 70 ลานบาท



โครงสรางการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรษิัท

1. นายชาญชยั ชวีะเกตุ ประธานกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา

2. นายกติติ ชวีะเกตุ กรรมการ

3. นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส กรรมการ

4. นายชชัพล ประสพโชค กรรมการ

5. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวัฒน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

6. ดร.ปริทรรศน พันธบุรรยงค กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

7. นางสาวจีระพันธ จนิดา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายใน*

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

รองกรรมการผูจัดการ
ี

รองกรรมการผูจัดการฝายขาย 

ู
นายกิตติ ชวีะเกตุ

 ั ฝฝายบญัชแีละการเงิน
นางสาวนิลรตัน จารุมโนภาส

การตลาด และปฏิบัติการ
นายชัชพล ประสพโชค

 ั ฝ ิ  ั ฝ ั ี  ฝ  ั ฝ ี

ผูจดัการฝายบุคคลและ
บริหารทั่วไป

นางสาวนิลรตัน จารุมโนภาส 
(รักษาการ)

ผูจดัการฝายการเงิน

นางจารณุ ีบญุมั่งมี

ผูจดัการฝายบัญชี

นางอารยี พลีขันธ

ผูจดัการฝายการตลาดและ
พัฒนาธุรกิจ ทีม 1

นางสาวปรียาพร ธนรฐัเศรษฐ

ผูจดัการฝายการตลาด ทีม 2

นายชัชพล ประสพโชค 

(รักษาการ)

ผูจดัการฝายวางแผน
องคกร

นายกติติ ชีวะเกตุ
(รักษาการ)* บริษัทไดวาจางสํานักงานปติเสวี เพื่อทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายใน



โครงสรางการถือหุนุ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553

รายชื่อ จํานวนหุน รอยละ
1.  นายกิตติ ชีวะเกตุ 85,698,200 57.13

ทุนจดทะเบียน 150 ลานบาท

ทุนชําระแลว  150 ลานบาท
2.  กลุมจารุมโนภาส 10,801,800 7.20

3.  ผูถือหุนอื่นๆ 17 ราย 23,500,000 15.67

4.  ผูถือหุนรายยอย 30,000,000 20.00

จํานวน  150 ลานหุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1  บาท

รวม 150,000,000 100.00
ผูถือหุนอื่นๆ 

จํานวน 17 ราย, 
15 67%

ิ ิ ีประชาชน

กลุมจารุมโนภาส, 
7.20%

15.67%

นายกิตติ ชีวะเกตุ, 
57.13%

ประชาชน, 
20.00%



ภาพรวมการประกอบธุรกิจุ

่ ่
ธุรกิจจัดจําหนายสินคาเคมีภณัฑและอุปกรณ
ธุรกิจของบริษัทเริ่มจากการนําเขา จําหนายสารเคมีและอุปกรณที่ใชในอุตสาหกรรมตางๆ เชน 
อุตสาหกรรมสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติ โรงแยกกาซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ํามัน ปโตรเคมี โรงงานผลิต
น้ํามันหลอลื่น โรงงานโพลีเมอรและพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ โรงไฟฟา และระบบ

ปโ ปสาธารณปูโภค เปนตน
(1) ผลิตภัณฑในกลุมธุรกิจ Refinery#1 (สํารวจและผลิตกาซ

ธรรมชาติ โรงกลั่นน้ํามัน และอุตสาหกรรมปโตรเคมีตนน้ํา : 
Offshore Gas Production Refinery and Upstreamิ ั  5  Offshore Gas Production Refinery and Upstream 
Petrochemicals)ผลิตภณัฑ 5 กลุม 

แบงตามลักษณะลูกคา
(2) ผลติภัณฑในกลุมธุรกิจ Refinery#2 (Liquid Chemicals)

(3) ผลติภัณฑในกลุมธุรกิจเคมีภัณฑและตัวทําละลาย 
(Chemical and Solvent Products)

(4) ผลติภัณฑในกลุมธุรกิจน้ํามันหลอลื่นและสารเติมแตง (Base 
oil and Additives)

(5) ผลติภัณฑในกลุมธุรกิจโรงไฟฟาและสาธารณูปโภค (Power 
and Utilities)



ลูกคาเปาหมาย

ผลิตภัณฑในกลมธรกิจผลิตภัณฑในกลมธรกิจ

ู

กลุมลูกคาเปาหมาย
ผลตภณฑในกลุมธุรกจ 
Refinery#1 (Offshore Gas 
Production Refinery and Upstream 
Petrochemicals)

ผลตภณฑในกลุมธุรกจ 
Refinery#1 (Offshore Gas 
Production Refinery and Upstream 
Petrochemicals)

หนวยงานขุดเจาะและผลิตกาซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมทั้งในทะเลและบนบก โรงแยกกาซธรรมชาติ 
ผูรับเหมางานกอสรางโรงกลั่นน้ํามัน และโรงงานปโตรเคมี
ตางๆ

โรงกลัน่น้าํมัน 
โรงงานปโตรเคมี



ผลิตภัณฑในกลุมธุรกิจ 
Refinery#2 (Liquid Chemicals)

ผลิตภัณฑในกลุมธุรกิจ 
Refinery#2 (Liquid Chemicals)

ตางๆ

 โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก 
โรงงานผลิตสารโอเลฟนส

โรงงานปโตรเคม 
โรงงานผลิตสาร
โอเลฟนส

ผลิตภัณฑในกลุมธุรกิจ
เคมีภัณฑและตัวทําละลาย 
(Chemical and Solvent Products)

ผลิตภัณฑในกลุมธุรกิจ
เคมีภัณฑและตัวทําละลาย 
(Chemical and Solvent Products)

โรงงานผลิตเคมีภัณฑขั้นกลางที่ผลิตสารเคมีสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ตอเนื่องตางๆ  เชน โรงงานผลิตแชมพูสระผม น้ํายาปรับผานุม น้ํายาทํา

ี ี  ึ ิ 


ผลิตภัณฑในกลุมธุรกิจ
น้ํามันหลอลื่นและสารเติม
ผลิตภัณฑในกลุมธุรกิจ
น้ํามันหลอลื่นและสารเติม

(Chemical and Solvent Products)(Chemical and Solvent Products) ความสะอาด อุตสาหกรรมสี ซีเมนต หมึกพิมพ

 
โรงผสมน้ํามันหลอลื่น และโรงงานผลิตไบโอดีเซล

ผลิตภัณฑในกลมธรกิจผลิตภัณฑในกลมธรกิจ

นามนหลอลนแล สารเตม
แตง (Base oil and Additives) 

นามนหลอลนแล สารเตม
แตง (Base oil and Additives) 

               โรงผสมนามนหลอลน และโรงงานผลตไบโอดเซล


ผลตภณฑในกลุมธุรกจ
โรงไฟฟาและสาธารณู
ปโภค (Power and Utilities)

ผลตภณฑในกลุมธุรกจ
โรงไฟฟาและสาธารณู
ปโภค (Power and Utilities)

    กลุมโรงไฟฟา และโรงผลิตน้ําประปา



กลยุทธการแขงขันุ

คุณภาพคุณภาพ เนนการจําหนายผลิตภัณฑที่มีคณุภาพและ
มาตรฐานจากผูผลิตชั้นนําที่มีชือ่เสียงของโลก
เนนการจําหนายผลิตภัณฑที่มีคณุภาพและ
มาตรฐานจากผูผลิตชั้นนําที่มีชือ่เสียงของโลก

ความพึงพอใจความพึงพอใจ
“จัดหาผลิตภัณฑที่ดี

มีมาตรฐาน 

ใหบริการขอมล

สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาทั้งในดานคุณภาพของสินคาและการ
ใหบริการ สรางความสัมพันธที่ดี และดูแลลูกคาอยางตอเนื่อง 
รวมทั้งมีกระบวนการดูแลลูกคาหลังการขาย

สงมอบสินคา
ครบถวน ตรงเวลา
สงมอบสินคา
ครบถวน ตรงเวลา

ใหบรการขอมูล

แมนยํา ให

ความสําคัญกับการ

ใหความสําคัญกับการสงมอบสินคาไดครบถวนและทันตาม
กําหนดเวลาของลูกคา รวมทัง้เนนในเรื่องความปลอดภัยในการ
จัดสงสินคา

ใหความสําคัญกับการสงมอบสินคาไดครบถวนและทันตาม
กําหนดเวลาของลูกคา รวมทัง้เนนในเรื่องความปลอดภัยในการ
จัดสงสินคา

ราคาเหมาะสมราคาเหมาะสม

ครบถวน ตรงเวลาครบถวน ตรงเวลา
สงมอบสินคาตรง

เวลา เพิ่มคุณคาและ

ความพึงพอใจ”

จดสงสนคาจดสงสนคา

กําหนดราคาขายใหเหมาะสม และยืดหยุนตามภาวะราคาตลาดของ
สินคาแตละประเภท และสามารถแขงขันในตลาดได ขณะเดียวกันก็ราคาเหมาะสมราคาเหมาะสม

เนนลกคาเนนลกคา

ตองรักษาอัตรากําไรขั้นตนที่เพียงพอ

เนนการขายตรงไปยังลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 
่

เนนการขายตรงไปยังลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 
่

เนนลูกคา
กลุมอุตสาหกรรม
เนนลูกคา
กลุมอุตสาหกรรม

ในปริมาณการขายจาํนวนมากและตอเนื่องในปริมาณการขายจาํนวนมากและตอเนื่อง



การจัดหาผลติภัณฑ

มุงเนนการจัดจําหนายสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความตองการของลูกคา

วางแผนการสั่งซื้อสินคาลวงหนาในปริมาณที่เหมาะสม โดยพิจารณาแนวโนมของตลาดและ
ความตองการของลูกคาในแตละชวงเวลา

ควบคุมปริมาณสินคาคงคลังใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

สินคาที่บริษัทจําหนายกวารอยละ 80 สั่งซื้อจากผูผลิตในตางประเทศ โดยสวนใหญเปนผูผลิต
สินคาเคมีภัณฑ และอปกรณชั้นนําที่เกี่ยวของกับอตสาหกรรมกลั่นน้ํามัน และปโตรเคมีสนคาเคมภณฑ และอุปกรณชนนาทเกยวของกบอุตสาหกรรมกลนนามน และปโตรเคม

Principle / Suppliers รายใหญ บริษัทเปนตัวแทนจําหนายสินคาใหบริษัทชั้นนําจากหลายประเทศทั่วโลก
่อยางตอเนื่อง

(ป 2538-ปจจุบัน)                       (ป 2539-ปจจุบัน)                   (ป 2541-ปจจุบัน)              (ป 2542-ปจจุบัน)      

(ป 2541-ปจจุบัน) 

(ป 2549-ปจจุบัน)
(ป 2540-ปจจุบัน) 



คลงัสนิคา

1. คลังสินคาที่ตําบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 2. แท็งคเก็บสารเคมี ที่อําเภอพระสมุทรเจดีย 

    บนเนื้อที่ 2 ไร ประกอบดวยอาคาร 1 หลัง พื้นที่ 
2,200 ตารางเมตร เพื่อเก็บสตอคสารเคมี และ
อุปกรณ

จังหวัดสมุทรปราการ

ตั้งอยูบริเวณแท็งคฟารมของ บมจ. สยามเฆมี 
ประกอบดวย แท็งคเก็บเมธานอล 2 แท็งค ุ
ความจุรวม 3.70 ลานลิตร



บริษัทรวม : บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จํากัด (BBF)ู ( )

ป 2550  ความสําเร็จในธุรกิจของบริษัทเปนจุดเริ่มตนของไดนําไปสูการขยายเขาสูธุรกิจการผลิตพลังงานทดแทน โดยนําความเชี่ยวชาญ
ดานวิศวกรรม และเทคโนโลยี ตลอดจนสายสัมพันธกับบริษัทพลังงานชั้นนําของไทยมาใชใหเกิดประโยชนทางทางธุรกิจ อันทําใหเกิดการ

การจดัตัง้ 1 มีนาคม 2551 โดยการรวมทุนระหวางบริษัท และ BCP ในสัดสวน
การถือหนรอยละ 30 และ 70 ตามลําดับ

ุ
รวมพัฒนาโครงการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลม รวมกับ BCP

การถอหุนรอยละ 30 และ 70 ตามลาดบ

ทุนชําระแลว 281.50 ลานบาท

การประกอบธุรกจิ เปนผูผลิตและจําหนายไบโอดีเซล(B100) โดยใชวัตถุดิบจากน้ํามัน
ป  ื่ ิ ป ชื้ ิ ํ ไปใช ป ส สปาลม เพอผลตเปนเชอเพลงเหลวนาไปใชเปนสวนผสมทดแทน
บางสวนในน้ํามันดีเซลที่ไดจากกระบวนการปโตรเลียม

ที่ตั้งโรงงาน อําเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา

การผลิต กําลังการผลิตสูงสุดของไบโอดีเซล 300,000 ลิตรตอวัน และมีผล
พลอยได คือ กลีเซอลีนดิบ 30,000 ลิตรตอวัน 
(เปดดําเนินการเชิงพาณิชยครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2552)

่ ่การตลาด จาํหนายใหแก BCP ~ 60% ที่เหลือจําหนายแกลูกคาทั่วไป

คาดวาแนวโนมความตองการไบโอดีเซลจะเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต ซึ่งเปนไปตามนโยบายของรฐับาลในการสงเสรมิ
การใชพลังงานทดแทน อาทิ การบังคับใชน้ํามันไบโอดีเซล B2 (ผสมไบโอดีเซลในน้ํามันดีเซลในสัดสวน 2:98) แทนน้ํามันดีเซล
ั้ ั้ ื ั ั ั ใ ้ ั ไ โ ี ้ ั ไ โ ี ั้ ั ี่ทังหมด ตังแตเดือนกุมภาพันธ 2551 ตามดวยการบังคับใชนํามันไบโอดีเซล B3 แทนนํามันไบโอดีเซล B2 ตังแตวันที 1 มิถุนายน 

2553 และการบังคับใชน้ํามันไบโอดีเซล B5 ภายในป 2554 นโยบายดังกลาวลวนมีสวนกระตุนใหแนวโนมความตองการไบโอดีเซล
สูงขึ้นในอนาคต เนื่องจากจําเปนตองใชไบโอดีเซลเปนสวนผสมในน้ํามันดีเซลในสัดสวนที่สูงขึ้น ซึ่งจะเปนผลดีตอการเติบโตของ
ยอดขายไบโอดีเซลของ BBF ในอนาคต



โครงสรางรายไดจากการขาย
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รวม 707 ลานบาท
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ผลการดําเนนิงาน
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ฐานะการเงิน
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รวมสินทรัพย รวมหนี้สิน รวมสวนของผถือหน อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผถือหน (เทา)รวมสนทรพย รวมหนสน รวมสวนของผูถอหุน อตราสวนหนสนรวมตอสวนของผูถอหุน (เทา)



อัตราสวนทางการเงิน

Parameter 9Y53 Y 2552Parameter 9Y53 Y 2552
D/E 1.03 1.57
ROE 28.57% 23.75%
ROA 13.98% 9.18%

Note: using Net Income for ROA, ROE calculation



Key Statisticsy

Parameter November 12, 2010
Price 8.60 Baht
P/E 16.64
BV per share 1.49 Baht
P/BV 5.76 
Dividend Yield 1.16%
Market Capitalization 1,290 Million Baht
Turnover Ratio 284.71% **

** Total trading volume during 11 Oct. to 12 Nov. 2010, divided by the number of paid-up shares



การจายเงินปนผลระหวางกาล

• เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการบริษัทฯไดทําการอนุมัติใหบริษัท
ฯ จายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานสําหรับงวดป 2552 
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ใหแกผถือหนทกรายการจายเงินปนผล ตงแตวนท 1 มกราคม 2552 ถงวนท 31 ธนวาคม 2552 ใหแกผูถอหุนทุกราย
ของบริษัทฯ ในอัตรา 0.10 บาทตอหุน

ใหกําหนดวันบันทึกรายชื่อผูถือหุนทุกรายของบริษัทที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล
เปนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนโดยวิธีปด
สมดทะเบียนพักการโอนหนเพื่อกําหนดสิทธิของผถือหนในการรับเงินปนผลเงื่อนไขการจายเงินปนผล สมุดทะเบยนพกการโอนหุนเพอกาหนดสทธของผูถอหุนในการรบเงนปนผล
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 8 ธันวาคม 
2553

ระหวางกาล



Q&A


