เอกสารประกอบการนําเสนอขอมูล
ตอ

นักวิเคราะหหลักทรัพยและผูลงทุน

15 พฤศจิกายน 2553

การนําเสนอ

 ความเปนมาและการดําเนินธุุรกิจ
 ผลการดํ
ล ร าเนนง
เนินงานไตรมาศ
นไ รม 3 แล
และฐานะ
ฐ น
การเงิน
 คําถาม

ความเปนมาและการดําเนินธุรกิจ

ประวัติความเปนมา
บรษท
บริ
ษั ท ยนิ
ยูน เวอรแซล
เวอร แซล แอดซอรบเบนท
แอดซอร บเบน ท แอนด
แอนด เคมคลส
เคมิคัลส จากด
จํ ากั ด (มหาชน) (“บริ
( บรษท
ษัท ”)) จดทะเบยน
จดทะเบียน
จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2528 ในนามบริษัท จักรนภา จํากัด โดยครอบครัวคุณวิลาศ จรางกุล ดวยทุน
จดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท และทุนเรียกชําระแลว 250,000 บาทโดยในขณะนั้นไมไดมีการประกอบ
ธุุรกิจใดๆๆ
ป 2538

เปลี่ ย นแปลงโครงสร า งบริ ษั ท ครั้ ง สํ า คั ญ โดยคุ ณ กิ ต ติ ชี ว ะเกตุ ซึ่ ง มี ค วามรู แ ละ
ประสบการณในธรกิ
ประสบการณในธุ
รกจเคมภณฑ
จเคมีภัณฑ ปโตรเคม
ปโตรเคมี โรงกลนนามน
โรงกลั่นน้ํามัน และกาซธรรมชาต
และกาซธรรมชาติ ไดเขามา
ไดเขามา
เปนผูถือหุนใหญและบริหารงานในบริษัท
วัวนท
น ที่ 28 มถุ
มิ ถ น
นายน
ายน 2538 ไดเปลยนชอบรษทเปน
ได เ ปลี่ ย นชื่ อ บริ ษั ท เป น บริ
บรษท
ษั ท ยนิ
ยู น เวอรแซล
เ วอร แ ซล แอดซอร
แอดซอรบ
บ
เบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด ดําเนินธุรกิจนําเขาและจําหนาย สารเคมีและอุปกรณที่
ใช ใ นอุ ต สาหกรรมต า งๆ เช น อุ ต สาหกรรมสํ า รวจและผลิ ต ก า ซธรรมชาติ โรงกลั่ น
น้ํามัน ปโตรเคมี โรงงานผลิตน้ํามันหลอลื่น โรงงานโพลิเมอรและพลาสติก โรงงาน
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ โรงไฟฟา และระบบสาธารณูปโภค

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

พัฒนาการที่สา
ํ คัญ
ป
ป

2548

2549

• มีย
ี อดขายเกิน 500
ลานบาท เปนปแรก
จากความสําเร็จในการ
ขายสินคาที่ใชในโรง
แยกกาซธรรมชาติ
แยกกาซธรรมชาต

2550

2551

• ขยายเข
ขยายเขาสู
าสธรกิ
ุรกจพลงงาน
จพลังงาน
ทดแทน โดยการเริ่มพัฒนา
โครงการผลิตไบโอดีเซลจาก
น้ํามันปาลม รวมกับ BCP
• ได
ไดรบการรบรองมาตรฐาน
รับการรับรองมาตรฐาน
ISO 9001 : 2000 จาก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย

• ไดรับการแตงตั้งใหเปน
ผูแทนจําหนายสาร
Monoethylene
h l
Glycol
l
l
(MEG) และ
Diethylene Glycol
(DEG) จากบริษัท ทีโอ
ซี ไกลคอล จากด
ซ
จํากัด
BCP หมายถึง บริษท
ั บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
BBF หมายถึง บริษท
ั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด

2552

2553

• ไ
ไดร
 ับการรัับรองมาตรฐาน ISO
9001 : 2008 จากบริษัท เอส จี
เอส (ประเทศไทย) จํากัด
• BBF เริ่มการผลิตเชิงพาณิชยเปน
ครั้งแรกในเดือนธันวาคม
ครงแรกในเดอนธนวาคม
• เพิม
่ ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียก
ชําระแลวเปน 120 ลานบาท

• รวมลงทุนกับ BCP จัดตั้ง BBF เพือ
่
ผลิตและจําหนายไบโอดีเซล
( จจบั
(ป
ุ น BBF มีทนชํ
ุ าระแลว
281.50 ลานบาท ถือหุนโดย BCP
และบริษัท ในสัดสวนรอยละ 70
และรอยละ 30 ตามลําดับ มีกําลัง
การผลิตไบโอดีเซลสูงสุดประมาณ
300 000 ลตรตอวน)
300,000
ลิตรตอวัน)
• เพิม
่ ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียก
ชําระแลวเปน 70 ลานบาท

• ไดรับ BOI ใน
โครงการผลิตกาซ
ชีวภาพอัดความดันสูง
(CBG)
• แปรสภาพเป น บริ ษั ท
มหาชนจํากัด และเพิ่ม
ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น เ ป น
150 ลานบาท
เพื่อ
รองรั บ การเสนอขาย
หุ น ใ ห แ ก ป ร ะ ช า ช น
ครั้งแรก (IPO)

โครงสรางการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

1.

นายชาญชัย ชีวะเกตุ

ประธานกรรมการ

2.

นายกิตติ ชีวะเกตุ

กรรมการ

3.

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส

กรรมการ

4.

นายชัชพล ประสพโชค

กรรมการ

5.

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

6.

ดร.ปริทรรศน พันธุบรรยงค

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

7.

นางสาวจีระพันธ จินดา

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ
ฝายตรวจสอบภายใน

*

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ง

กรรมการผููจัดการ
นายกิตติ ชีวะเกตุ

*

รองกรรมการผูจ
 ัดการ
ฝายบัญชีแ
ี ละการเงิน

รองกรรมการผูจ
 ัดการฝายขาย
การตลาด และปฏิบัติการ

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส

นายชัชพล ประสพโชค

ผูจ
 ด
ั การฝ
ฝายการเงิน
ิ

ผูจ
 ด
ั การฝ
ฝายบัญ
ั ชีี

นางจารุณี บุญมั่งมี

นางอารีย พลีขันธ

ผูจ
 ด
ั การฝ
ฝายการตลาดและ
พัฒนาธุรกิจ ทีม 1
นางสาวปรียาพร ธนรัฐเศรษฐ

บริษัทไดวาจางสํานักงานปติเสวี เพื่อทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายใน

ผูจ
 ด
ั การฝ
ฝายการตลาด ทีม
ี 2
นายชัชพล ประสพโชค
(รักษาการ)

ผูจ
 ด
ั การฝ
ฝายบุคคลและ
บริหารทัว
่ ไป
นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส
(รักษาการ)
ผูจ
 ด
ั การฝายวางแผน
องคกร
นายกิตติ ชีวะเกตุ
(รักษาการ)

โครงสรางการถือหุน
ุ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553

รายชื่อ
1. นายกิตติ ชีวะเกตุ

จํานวนหุน
85,698,200

รอยละ
57.13

2. กลุมจารุมโนภาส

10,801,800

7.20

3. ผูถือหุนอื่นๆ 17 ราย

23,500,000

15.67

4. ผูถือหุนรายยอย

30,000,000

20.00

150,000,000

100.00

รวม

ทุนจดทะเบียน 150 ลานบาท
ทุนชําระแลว 150 ลานบาท
จํานวน 150 ลานหุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท

ผูถือหุนอืน
่ ๆ
จํานวน 17 ราย,
15 67%
15.67%
กลุมจารุมโนภาส,
7.20%
ประชาชน,
ประชาชน
20.00%

นายกิต
ิ ติิ ชีวี ะเกตุ,
57.13%

ภาพรวมการประกอบธุุรกิจ
ธุรกิจจัดจําหนายสินคาเคมีภณ
ั ฑและอุปกรณ
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เริ่ ม จากการนํ า เข า จํ า หน า ยสารเคมี แ ละอุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นอุ ต สาหกรรมต า งๆ เช น
อุตสาหกรรมสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติ โรงแยกกาซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ํามัน ปโตรเคมี โรงงานผลิต
น้ํ า มั น หล อ ลื่ น โรงงานโพลี เ มอร แ ละพลาสติ ก โรงงานอุ ต สาหกรรมเคมี ภั ณ ฑ โรงไฟฟ า และระบบ
สาธารณูป
ปโโภค เป
ปนตน

ผลิต
ิ ภัณ
ั ฑ 5 กลุม

แบงตามลักษณะลูกคา

(1) ผลิตภัณฑในกลุมธุรกิจ Refinery#1 (สํารวจและผลิตกาซ
ธรรมชาติ โรงกลั่นน้ํามัน และอุตสาหกรรมปโตรเคมีตนน้ํา :
Offshore Gas Production Refinery and Upstream
Petrochemicals)

(2) ผลิตภัณฑในกลุมธุรกิจ Refinery#2 (Liquid Chemicals)
(3) ผลิตภัณฑในกลุมธุรกิจเคมีภัณฑและตัวทําละลาย
(Chemical and Solvent Products)
(4) ผลิตภัณฑในกลุมธุรกิจน้ํามันหลอลื่นและสารเติมแตง (Base
oil and Additives)
(5) ผลิตภัณฑในกลุมธุรกิจโรงไฟฟาและสาธารณูปโภค (Power
and Utilities)

ลููกคาเปาหมาย



ผลิตภัณฑในกลมธุ
ผลตภณฑในกลุ
ธรกิ
รกจ
จ
Refinery#1 (Offshore Gas
Production Refinery and Upstream
Petrochemicals)



ผลิตภัณฑในกลุมธุรกิจ
Refinery#2 (Liquid Chemicals)



ผลิตภัณฑในกลุมธุรกิจ
เคมีภัณฑและตัวทําละลาย



ผลิตภัณฑในกลุมธุรกิจ
น้ํามันหลอลื่นและสารเติ
นามนหลอลนแล
สารเตม
ม
แตง (Base oil and Additives)



ผลิตภัณฑในกลมธุ
ผลตภณฑในกลุ
ธรกิ
รกจ
จ
โรงไฟฟาและสาธารณู
ปโภค (Power and Utilities)

(Chemical and Solvent Products)

กลุมลูกคาเปาหมาย

โรงกลัน
่ น้าํ มัน
โรงงานปโตรเคมี
โรงงานปโตรเคม
โรงงานผลิตสาร
โอเลฟนส

หนวยงานขุดเจาะและผลิตกาซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมทั้งในทะเลและบนบก โรงแยกกาซธรรมชาติ
ผูรับเหมางานกอสรางโรงกลั่นน้ํามัน และโรงงานปโตรเคมี
ตางๆ
ตางๆ

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก
โรงงานผลิตสารโอเลฟนส

โรงงานผลิตเคมีภัณฑขั้นกลางที่ผลิตสารเคมีสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ตอเนื่องตางๆ เชน โรงงานผลิตแชมพูสระผม น้ํายาปรับผานุม น้ํายาทํา
ความสะอาด อุตสาหกรรมสีี ซีีเมนต หมึก
ึ พิม
ิ พ

โรงผสมน้ํามันหลอลื่น และโรงงานผลตไบโอดเซล
โรงผสมนามนหลอลน
และโรงงานผลิตไบโอดีเซล

กลุมโรงไฟฟา และโรงผลิตน้ําประปา

กลยุุทธการแขงขัน

คุณภาพ

เนนการจําหนายผลิตภัณฑที่มีคณ
ุ ภาพและ
มาตรฐานจากผูผลิตชั้นนําทีม
่ ช
ี อ
ื่ เสียงของโลก

ความพึงพอใจ

สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาทัง้ ในดานคุณภาพของสินคาและการ
ใหบริการ สรางความสัมพันธทด
ี่ ี และดูแลลูกคาอยางตอเนื่อง
รวมทัง้ มีกระบวนการดูแลลูกคาหลังการขาย

สงมอบสินคา
ครบถวน ตรงเวลา
ครบถวน

ใหความสําคัญกับการสงมอบสินคาไดครบถวนและทันตาม
กําหนดเวลาของลูกคา รวมทัง้ เนนในเรื่องความปลอดภัยในการ
จัดสงสินคา
จดสงสนคา

ราคาเหมาะสม

กําหนดราคาขายใหเหมาะสม และยืดหยุนตามภาวะราคาตลาดของ
สินคาแตละประเภท และสามารถแขงขันในตลาดได ขณะเดียวกันก็
ตองรักษาอัตรากําไรขั้นตนที่เพียงพอ

เนนลกค
เนนลู
กคา
า
กลุมอุตสาหกรรม

เนนการขายตรงไปยังลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
ในปริมาณการขายจํานวนมากและตอเนื่อง

“จัดหาผลิตภัณฑที่ดี
มีมาตรฐาน
ใหบริการขอมลล
ใหบรการขอมู
แมนยํา ให
ความสําคัญกับการ
สงมอบสินคาตรง
เวลา เพิ่มคุณคาและ
ความพึงพอใจ”

การจัดหาผลิตภัณฑ
มุงเนนการจัดจําหนายสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความตองการของลูกคา
วางแผนการสั่งซื้อสินคาลวงหนาในปริมาณที่เหมาะสม โดยพิจารณาแนวโนมของตลาดและ
ความตองการของลูกคาในแตละชวงเวลา
ควบคุมปริมาณสินคาคงคลังใหอยูในระดับที่เหมาะสม
สินคาที่บริษัทจําหนายกวารอยละ 80 สั่งซื้อจากผูผลิตในตางประเทศ โดยสวนใหญเปนผูผลิต
สนคาเคมภณฑ
ปกรณชนนาทเกยวของกบอุ
ตสาหกรรมกลนนามน
สินคาเคมีภัณฑ และอุ
และอปกรณ
ชั้นนําที่เกี่ยวของกับอตสาหกรรมกลั
่นน้ํามัน และปโตรเคม
และปโตรเคมี
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)

คลังสินคา
1. คลังสินคาที่ตําบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

บนเนื้อที่ 2 ไร ประกอบดวยอาคาร 1 หลัง พื้นที่
2,200 ตารางเมตร เพื่ อ เก็ บ สต อ คสารเคมี และ
อุุปกรณ

2. แท็ ง ค เ ก็ บ สารเคมี ที่ อํ า เภอพระสมุ ท รเจดี ย
จังหวัดสมุทรปราการ

ตั้งอยูบริเวณแท็งคฟารมของ บมจ. สยามเฆมี
ประกอบด ว ย แท็ ง ค เ ก็ บ เมธานอล 2 แท็ ง ค
ความจุรวม 3.70 ลานลิตร

บริษัทรวม : บริษัท บางจากไบโอฟููเอล จํากัด ((BBF))
ป 2550

ความสําเร็จในธุรกิจของบริษัทเปนจุดเริ่มตนของไดนําไปสูการขยายเขาสูธุรกิจการผลิตพลังงานทดแทน โดยนําความเชี่ยวชาญ
ดานวิศวกรรม และเทคโนโลยี ตลอดจนสายสัมพันธกับบริษัทพลังงานชั้นนําของไทยมาใชใหเกิดประโยชนทางทางธุุรกิจ อันทําใหเกิดการ
รวมพัฒนาโครงการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลม รวมกับ BCP

การจัดตัง
้

1 มีนาคม 2551 โดยการรวมทุนระหวางบริษัท และ BCP
การถือหนรรอยละ
การถอหุ
อยละ 30 และ 70 ตามลาดบ
ตามลําดับ

ในสัดสวน

ทุนชําระแลว

281.50 ลานบาท

การประกอบธุรกิจ

เปนผูผลิตและจําหนายไบโอดีเซล(B100) โดยใชวัตถุดิบจากน้ํามัน
ป  เพอผลตเปนเชอเพลงเหลวนาไปใชเปนสวนผสมทดแทน
ปาลม
ื่
ิ ป ชื้
ิ
ํ ไปใช ป ส
ส
บางสวนในน้ํามันดีเซลที่ไดจากกระบวนการปโตรเลียม

ที่ตั้งโรงงาน

อําเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา

การผลิต

กํ า ลั ง การผลิ ต สู ง สุ ด ของไบโอดี เ ซล 300,000 ลิ ต รต อ วั น และมี ผ ล
พลอยได คือ กลีเซอลีนดิบ 30,000 ลิตรตอวัน
(เปดดําเนินการเชิงพาณิชยครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2552)

การตลาด

จําหนายใหแก BCP ~ 60% ที่เหลือจําหนายแกลูกคาทัว่ ไป

คาดวาแนวโนมความตองการไบโอดีเซลจะเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต ซึ่งเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริม
การใชพลังงานทดแทน อาทิ การบังคับใชน้ํามันไบโอดีเซล B2 (ผสมไบโอดีเซลในน้ํามันดีเซลในสัดสวน 2:98) แทนน้ํามันดีเซล
ทัั้งหมด ตัั้งแตเดืือนกุมภาพัันธ 2551 ตามดวยการบัังคัับใใชนํ้ามัันไ
ไบโอดี
โ ีเซล B3 แทนนํ้ามัันไ
ไบโอดี
โ ีเซล B2 ตัั้งแตวันทีี่ 1 มิถุนายน
2553 และการบังคับใชน้ํามันไบโอดีเซล B5 ภายในป 2554 นโยบายดังกลาวลวนมีสวนกระตุนใหแนวโนมความตองการไบโอดีเซล
สูงขึ้นในอนาคต เนื่องจากจําเปนตองใชไบโอดีเซลเปนสวนผสมในน้ํามันดีเซลในสัดสวนที่สูงขึ้น ซึ่งจะเปนผลดีตอการเติบโตของ
ยอดขายไบโอดีเซลของ BBF ในอนาคต

โครงสรางรายไดจากการขาย
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9M2552

9M2553

0
2550
Refinery #1

2551

Refinery #2

เคมีภัณฑและตัวทําละลาย

2552
น้ํามันหลอลืน
่ และสารเติมแตง

9M2552
3%

9M2553

0%
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16%

11%

50%
17%

โรงไฟฟาและสาธารณูปโภค
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รายไดจากการขาย

ตนทุนขาย

คาใชจายรวม

กําไรสุทธิ

อัตรากําไรขั้นตน (%)

อัตรากําไรสุทธิ (%)

ฐานะการเงิน
ฐ
3.00
456

412

2.27

2.50
2.00
2 00

323

1.57

240

0.98
167

เทา

ลาานบาท

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

1.50

251

232

160
163

160

224
1.03

1.00
0.50

74
0.00
2550
รวมสินทรัพย
รวมสนทรพย

2551
รวมหนี้สิน
รวมหนสน

2552
รวมสวนของผถอหุ
ือหน
รวมสวนของผู

30 ก.ย. 2553
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผถอหุ
ือหน (เทา)
(เทา)
อตราสวนหนสนรวมตอสวนของผู

อัตราสวนทางการเงิน
Parameter

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
y Statistics

Parameter
Price
P/E
BV per share
P/BV
Dividend Yield
Market Capitalization
Turnover Ratio

November 12, 2010
8.60 Baht
16.64
1.49 Baht
5.76
1.16%
1,290 Million Baht
284.71% **

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

การจายเงินปนผลระหวางกาล

•
การจายเงินปนผล

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการบริษัทฯไดทําการอนุมัติใหบริษัท
ฯ
จายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานสําหรับงวดป 2552
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 ถงวนท
ตงแตวนท
ถึงวันที่ 31 ธนวาคม
ธันวาคม 2552 ใหแกผู
ใหแกผถือหุ
อหนทกราย
ทุกราย
ของบริษัทฯ ในอัตรา 0.10 บาทตอหุน

เงื่อนไขการจายเงินปนผล
ระหวางกาล

ใหกําหนดวันบันทึกรายชื่อผูถือหุนทุกรายของบริษัทที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล
เป น วั น ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2553 และให ร วบรวมรายชื่ อ ผู ถื อ หุ น โดยวิ ธี ป ด
สมดทะเบี
สมุ
ดทะเบยนพกการโอนหุ
ยนพักการโอนหนเพอกาหนดสทธของผู
เพื่อกําหนดสิทธิของผถือ
อหุ
หนในการรั
ในการรบเงนปนผล
บเงินปนผล
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 8 ธันวาคม
2553

Q&A

