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Company Background

บริษทั ดำเนินธุรกิจด้ำนกำรลงทุนในอุตสำหกรรมพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก กำรนำเข้ำและจำหน่ ำยสำรเคมี
รวมทัง้ อุ ปกรณ์ ท่ใี ช้ในอุ ตสำหกรรมสำรวจและผลิตก๊ ำซธรรมชำติ โรงกลั ่นน้ ำมันและอุ ตสำหกรรมปิ โตรเคมี โรงผลิต
น้ ำมันหล่อลื่น โรงงำนอุ ตสำหกรรมโพลิเมอร์และพลำสติก โรงงำนอุตสำหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ อุ ตสำหกรรมเครื่องนุ่ งห่ม
อุ ตสำหกรรมสี อุ ตสำหกรรมกระดำษ อุ ตสำหกรรมก่อสร้ำง โรงไฟฟ้ำและระบบสำธำรณู ปโภค และมีบริษัทย่อยซึ่ง
ประกอบธุรกิจเป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ ำยเคมีภณ
ั ฑ์ประเภท Latex Emulsion และ Latex Polymer รวมถึงบริษทั ร่วมซึง่
ประกอบธุรกิจเป็ นผูผ้ ลิต จัดจำหน่ ำย และจำหน่ ำยไบโอดีเซล และเป็ นผูอ้ อกแบบ รับเหมำ ก่อสร้ำง (EPC) โรงงำน
Biogas Biomass และ Solar Power เพือ่ ใช้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำอีกด้วย
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รับโอนกิจกำรโรงไฟฟ้ำเสำเถียรเอและโรงไฟฟ้ำประดู่เฒ่ำ กำลังกำรผลิตรวม 7 MW จำกบริษัท
รำชบุรพี ลังงำน จำกัด
ทีป่ ระชุม AGM ปี 2559 ได้มมี ติอนุ มตั ิ ดังนี้
จ่ำยเงินปนั ผลในวันที่ 19 พ.ค. 2559 ในอัตรำหุน้ ละ 0.10 บำท
เพิม่ ทุนแบบ General Mandate จำนวน 200.28 ล้ำนหุน้ (RO 133.52 ล้ำนหุน้ /PO=66.76 ล้ำนหุน้
ออกและเสนอขำยหุน้ กูไ้ ม่เกิน 1,000 ล้ำนบำท
ออกและเสนอขำยหุน้ กู้ มูลค่ำ 500 ล้ำนบำท เพื่อใช้ในกำรชำระคืนเงินกู้ระยะสัน้ ใช้เป็ นเงินลงทุน
สำหรับโครงเดินท่อก๊ำซธรรมชำติ (PPP) และโครงกำรอื่นๆ ในอนำคต
BBF โรงงำนที่ 2 เริม่ เปิดดำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ ส่งผลให้ BBF มีกำลังกำรผลิตเพิม่ จำก 360,000
ลิตรต่อวัน เป็ น 810,000 ลิตรต่อวัน
เริม่ ทดสอบระบบ (Commissioning) โครงกำรเดินท่อก๊ำซธรรมชำติ (STN-A) จำก ปตท.สผ. มำยัง
PPP เพือ่ เพิม่ วัตถุดบิ และสำมำรถผลิต CNG LPG และ NGL ได้เต็มกำลังกำรผลิตทีอ่ อกแบบไว้
เมือ่ วันที่ 9 พ.ย. 2559 ตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกำศรำยชื่อบริษทั จดทะเบียนทีไ่ ด้รบั คัดเลือกให้อยู่
ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือรำยชื่อ “หุน้ ยั ่งยืน” ประจำปี 2559 จำนวนทัง้ สิ้น 55
บริษทั ซึง่ UAC เป็ น 1 ใน 6 บริษทั จดทะเบียนใน mai
กำรเปิ ดดำเนิ นกำรในเชิ งพำณิ ชย์ของโครงกำรต่ำงๆ
โรงงำนผลิตก๊ำซชีวภำพอัดเพือ่ กำรคมนำคม (CBG) ที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึง่ เป็ นโรงงำนแห่งแรก
ของประเทศไทยและภำคพืน้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) เริม่ ทดสอบกำรเดินเครื่องผลิต โดยเริม่ จำหน่ ำยผลิตภัณฑ์
CNG LPG และ NGL ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกำยน 2557
โครงกำร Solar PV Rooftop - BKD#1 กำลังกำรผลิต 186.15 kW
โครงกำร Solar PV Rooftop - BKD#2 กำลังกำรผลิต 106.08 kW
โครงกำร Solar PV Rooftop - SHT กำลังกำรผลิต 924.56 kW
โครงกำร Solar PV Rooftop – VBD กำลังกำรผลิต 750.20 kW
โรงงำนไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ ที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ กำลังกำรผลิต 1.5 MW
UAC Energy เดินเครือ่ งโรงไฟฟ้ำเสำเถียรและประดูเ่ ฒ่ำโดยใช้ก๊ำซธรรมชำติขนำด 7 MW
BBF โรงงำนที่ 2 เริม่ ทำกำรผลิตไบโอดีเซล 450,000 ลิตรต่อวัน
PPP รับก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่ง STN-A ของ ปตท.สผ. 1.3 mmscfd
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Financial Ratios

ROE (%)
ROA (%)
D/E (X)
GP Margin (%)
EBIT Margin (%)
NP Margin (%)

9M/2016 9M/2015
8.23
6.47
5.63
4.51
1.44
1.81
21.87
14.93
9.76
7.08
4.39
4.10

2015 2014
9.70 5.70
6.74 4.32
1.53 0.88
17.42 11.74
9.86 6.88
6.24 5.00

Capital Structure

9M/2016 9M/2015
2015
Current Liabilities
619.30 1,079.19 916.65
Non-Current Liabilities 1,168.35 754.64 707.08
Shareholders’ Equity 1,239.05 1,014.58 1,063.00

(MB)
2014
444.96
365.34
923.79

Operating Revenue

Sales & Services
Others
Total Revenue

9M/2016 9M/2015
2015
2014
960.34 1,104.59 1,446.38 992.63
18.84
13.86
18.79 18.95
979.18 1,118.45 1,465.17 1,011.58
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คณะกรรมกำรบริษทั มีกำรกำหนดนโยบำย Vision & Mission ทีช่ ดั เจน และมีกำรจัดทำแผน
ยุทธศำสตร์กำรค้ำและกำรลงทุนทุกๆ 4 ปี โดยล่ำสุดได้มกี ำรอนุ มตั แิ ผนยุทธศำสตร์สำหรับปี
2560 - 2563 โดยครอบคลุมทุกธุรกิจทีบ่ ริษทั ดำเนินกำรอยู่ โดยให้มุ่งเน้นกำรขยำยตัวของ
ยอดขำยและกำไรควบคู่ไปกับกำรพัฒนำอย่ำงยั ่งยืน (sustainability growth) นอกจำกนี้
ฝ่ำยบริหำรยังได้ประกำศนโยบำยควำมปลอดภัยสูงสุดและกำรเพิม่ ผลผลิตทัง้ องค์กร โดยมี
กำรตัง้ หน่วยงำนรับผิดชอบโดยเฉพำะ เพือ่ ผลักดันกำรเพิม่ ผลผลิต กำรปรับปรุงกระบวนกำร
ทำงำนต่ำงๆ ให้มปี ระสิทธิภำพสูงขึน้

ประเด็นกำรลงทุนทีน่ ่ำสนใจ มีดงั นี้
 เริม่ รับรูร้ ำยได้อย่ำงต่อเนื่องจำกกำรทำ M&A ทัง้ ในส่วนของ UAPC ซึง่ จะเพิม่ กำลังกำร
ผลิตอีก 10,000 ตันต่อปี เพื่อรองรับกำรขยำยตลำดทัง้ ในประเทศและ CLMV โดยคำด
ว่ำจะแล้วเสร็จในช่วงปลำยปี 2560
 โรงงำนผลิตไบโอดีเซลโรงที่ 2 ของ BBF เริ่มผลิตในเชิงพำณิช ย์เมือ เดือ นมิถุ นำยน
2559 โดยมีกำลังกำรผลิตเพิม่ จำกเดิม 360,000 ลิตรต่อวัน เป็ น 810,000 ลิตรต่อวัน
 โครงกำรเดินท่อก๊ ำซเพื่อเพิม่ กำลังกำรผลิตให้กบ
ั โรงงำน PPP ที่จงั หวัดสุโขทัย เริ่ม
ทดสอบระบบเมือ่ เดือนกรกฎำคม 2559 ซึง่ ส่งผลให้ PPP สำมำรถผลิตได้เต็มกำลังกำร
ผลิตและสำมำรถเพิม่ รำยได้ให้กบั บริษทั ประมำณปีละ 250 – 300 ล้ำนบำท
 อยูร่ ะหว่ำงศึกษำควำมเป็ นไปได้ของกำรลงทุนในโครงกำร Solar Farm ขนำด 35 MW
ทีป่ ระเทศญีป่ ุ่น มูลค่ำกำรลงทุนประมำณ 4,000 ล้ำนบำท
 จัดตัง้ บริษท
ั PPWE ซึง่ เป็ นกำรร่วมทุนกับ QTC และอยู่ระหว่ำงศึกษำควำมเป็ นไปได้
ของโครงกำรด้ำนพลังงำนทดแทนใน CLMV ทัง้ ใน พม่ำ ลำว และ เวียดนำม ซึง่ คำดว่ำ
จะเห็นควำมชัดเจนในช่วงปลำยปี 2559 และหำกตัดสินใจลงทุนคำดว่ำจะเริม่ รับรูร้ ำยได้
เข้ำมำในช่วงปลำยปี 2560 ถึงต้นปี 2561

Risk Factors

ปจั จัยเสียงของธุรกิจและกำรป้องกันควำมเสีย่ งทีส่ ำคัญ มีดงั นี้
 ควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พำผูผ้ ลิตสินค้ำ (Principle) รำยใหญ่: บริษทั ได้เป็ นตัวแทนจำหน่ ำย
ให้กบั ผูผ้ ลิตรำยใหญ่ 3 รำย ได้แก่ UOP PALL และ TOC Glycol แม้ว่ำสัญญำเป็ น
ตัวแทนจำหน่ ำยส่วนใหญ่มอี ำยุประมำณ 1 - 3 ปี และมีเงือ่ นไขในกำรต่ออำยุสญ
ั ญำไว้
อย่ำงชัดเจน แต่บริษทั ได้เป็ นตัวแทนจำหน่ำยสินค้ำให้กบั ผูผ้ ลิตรำยใหญ่ ได้แก่ UOP และ
PALL อย่ำงต่อเนื่องมำเป็ นระยะเวลำมำกกว่ำ 20 ปี และกว่ำ 10 ปีให้กบั TOC Glycol ซึง่
ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำบริษัทมีควำมสัมพันธ์อนั ดีและได้รบั ควำมไว้วำงใจจำกผู้ผลิต
ดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด บริษทั มีแนวโน้มกำรสั ่งซือ้ สินค้ำจำกผูผ้ ลิตเพิม่ ขึน้ ตำม
กำรเติบโตของยอดขำยของบริษทั ทำให้มคี วำมเชื่อมั ่นว่ำบริษทั จะได้รบั กำรต่ออำยุสญ
ั ญำ
กำรเป็ นตัวแทนจำหน่ำยสินค้ำให้กบั ผูผ้ ลิตดังกล่ำวต่อเนื่องต่อไปในอนำคต
 ควำมเสีย่ งจำกกำรลงทุนในโครงกำรใหม่ๆ: บริษทั อยูร่ ะหว่ำงทำกำรศึกษำข้อมูลและควำม
เป็ นไปได้ในกำรลงทุนโครงกำรด้ำนพลังงำนอยู่หลำยโครงกำร เช่น Solar Farm ที่
ประเทศญีป่ ่นุ Biomass และ MSW ใน CLMV ซึง่ กำรพิจำรณำกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
จะต้องคำนึงถึงปจั จัยด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ สภำพเศรษฐกิจ กำรเมือง กฎหมำย ภำษี อัตรำ
แลกเปลีย่ น ชุมชนในพืน้ ที่ และผลกระทบด้ำนสิง่ แวดล้อมจำกโครงกำร บริษทั จึงจัดหำ
ผูร้ ่วมทุนทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ (Local Partner) รวมถึงแต่งตัง้ ที่ปรึกษำด้ำน
กฎหมำยทีม่ คี วำมเชี่ยวชำญในประเทศนัน้ ๆ เพื่อประโยชน์ ในกำรศึกษำข้อมูล โครงกำร
และสร้ำงควำมเชื่อมั ่นในกำรลงทุน

Quality Management & Awards
Mai Special Encouragement 2013

Best IR Awards 2014

Innovation Organization 2016

Biogas Power Plant (MaeTaeng2)

Petroleum Production Plant (PPP)

