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Company Background

บริษทั ดาเนินธุรกิจด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก การนาเข้าและจาหน่ ายสารเคมี
รวมทัง้ อุ ปกรณ์ ท่ใี ช้ในอุ ตสาหกรรมสารวจและผลิตก๊ าซธรรมชาติ โรงกลั ่นน้ ามันและอุ ตสาหกรรมปิ โตรเคมี โรงผลิต
น้ ามันหล่อลื่น โรงงานอุ ตสาหกรรมโพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ อุ ตสาหกรรมเครื่องนุ่ งห่ม
อุ ตสาหกรรมสี อุ ตสาหกรรมกระดาษ อุ ตสาหกรรมก่อสร้าง โรงไฟฟ้าและระบบสาธารณู ปโภค และมีบริษัทย่อยซึ่ง
ประกอบธุรกิจเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ ายเคมีภณ
ั ฑ์ประเภท Latex Emulsion และ Latex Polymer รวมถึงบริษทั ร่วมซึง่
ประกอบธุรกิจเป็ นผูผ้ ลิต จัดจาหน่ าย และจาหน่ ายไบโอดีเซล และเป็ นผูอ้ อกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง (EPC) โรงงาน
Biogas Biomass และ Solar Power เพือ่ ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย
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พลังงาน จากัด
ทีป่ ระชุม AGM ปี 2559 ได้มมี ติอนุ มตั ิ ดังนี้
จ่ายเงินปนั ผลในวันที่ 19 พ.ค. 2559 ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท
เพิม่ ทุนแบบ General Mandate จานวน 200.28 ล้านหุน้ (RO 133.52 ล้านหุน้ /PO=66.76 ล้านหุน้
ออกและเสนอขายหุน้ กูไ้ ม่เกิน 1,000 ล้านบาท
ออกและเสนอขายหุน้ กู้ มูลค่า 500 ล้านบาท เพื่อใช้ในการชาระคืนเงินกู้ระยะสัน้ ใช้เป็ นเงินลงทุนสาหรับ
โครงเดินท่อก๊าซธรรมชาติ (PPP) และโครงการอื่นๆ ในอนาคต
BBF โรงงานที่ 2 เริม่ เปิดดาเนินการในเชิงพาณิชย์ ส่งผลให้ BBF มีกาลังการผลิตเพิม่ จาก 360,000 ลิตร
ต่อวัน เป็ น 810,000 ลิตรต่อวัน
เริม่ ทดสอบระบบ (Commissioning) โครงการเดินท่อก๊าซธรรมชาติ (STN-A) จาก ปตท.สผ. มายัง PPP
เพือ่ เพิม่ วัตถุดบิ และสามารถผลิต CNG LPG และ NGL ได้เต็มกาลังการผลิตทีอ่ อกแบบไว้
เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศรายชื่อบริษทั จดทะเบียนที่ได้รบั คัดเลือกให้อยู่ ใน
Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือรายชื่อ “หุน้ ยั ่งยืน” ประจาปี 2559 จานวนทัง้ สิ้น 55 บริษทั
ซึง่ UAC เป็ น 1 ใน 6 บริษทั จดทะเบียนใน mai
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 UAC Energy ได้ขายโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทต่ี ดิ ตัง้ บนหลังคา Solar
PV Rooftop (BKD#1,BKD#2) ให้กบั บมจ.บางกอก เดคคอน กาลังการผลิตรวม 300 kW
การเปิ ดดาเนิ นการในเชิ งพาณิ ชย์ของโครงการต่างๆ
โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพอัดเพือ่ การคมนาคม (CBG) ที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึง่ เป็ นโรงงานแห่งแรกของ
ประเทศไทยและภาคพืน้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) เริม่ ทดสอบการเดินเครือ่ งผลิต โดยเริม่ จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ CNG
LPG และ NGL ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2557
โครงการ Solar PV Rooftop - SHT กาลังการผลิต 924.56 kW
โครงการ Solar PV Rooftop – VBD กาลังการผลิต 750.20 kW
โรงงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ กาลังการผลิต 1.5 MW
UAC Energy เดินเครือ่ งโรงไฟฟ้าเสาเถียรและประดูเ่ ฒ่าโดยใช้ก๊าซธรรมชาติขนาด 7 MW
BBF โรงงานที่ 2 เริม่ ทาการผลิตไบโอดีเซล 450,000 ลิตรต่อวัน
PPP รับก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง STN-A ของ ปตท.สผ. 1.3 mmscfd
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เมษายน 2559 รับโอนกิจการโรงไฟฟาเสาเถียรเอและโรงไฟฟาประดู่เฒ่า กาลังการผลิตรวม 7 MW จากบริษทั ราชบุร ี EBIT Margin (%)
NP Margin (%)

เมษายน 2559
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Capital Structure (MB)

Current Liabilities
Non-Current Liabilities
Shareholders’ Equity

Operating Revenue (MB)

Sales & Services
Other
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1,342.91 1,446.38 992.63
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Revenue Breakdown

โครงสร้างรายได้
1.รายได้จากการขาย
- Trading
- Energy
- Chemicals
2.รายได้อื่น
รายได้รวม
3.ส่วนแบ่งผลกาไรจากเงิ นลงทุน
ในบริ ษทั ร่วม

2016
1,324.55
823.43
161.55
339.57
25.37
1,349.92
31.19

%
98.15
60.18
13.15
24.82
1.85
100
2.31

2015
1,446.38
1,134.73
60.26
251.39
18.79
1,465.17
79.19

%
98.72
77.45
4.11
17.16
1.28
100
5.40

(หน่ วย: ล้านบาท)
%
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0.00
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100
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2014
992.63
973.24
19.39
0.00
18.95
1,011.58
62.13

Business Plan

คณะกรรมการบริษทั มีการกาหนดนโยบาย Vision & Mission ที่
ชัดเจน และมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนทุกๆ
4 ปี โดยล่าสุดได้มกี ารอนุ มตั แิ ผนยุทธศาสตร์สาหรับปี 2560 2563 โดยครอบคลุมทุกธุรกิจทีบ่ ริษทั ดาเนินการอยู่ โดยให้มงุ่ เน้น
การขยายตัวของยอดขายและก าไรควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่าง
ยั ่งยืน (sustainability growth) นอกจากนี้ ฝ่ ายบริหารยังได้
ประกาศนโยบายความปลอดภัย สู งสุ ด และการเพิ่ม ผลผลิต ทัง้
องค์กร โดยมีการตัง้ หน่ วยงานรับผิดชอบโดยเฉพาะ เพื่อผลักดัน
การเพิ่ม ผลผลิต การปรับ ปรุ ง กระบวนการท างานต่ า งๆ ให้ ม ี
ประสิทธิภาพสูงขึน้

Company Structure
Investment Highlight

Risk Factors

ปจั จัยเสียงของธุรกิจและการป้องกันความเสีย่ งทีส่ าคัญ มีดงั นี้
 ความเสีย่ งจากการพึง่ พาผูผ้ ลิตสินค้า (Principle) รายใหญ่: บริษทั ได้เป็ นตัวแทนจาหน่ ายให้กบั ผูผ้ ลิตราย
ใหญ่ 3 ราย ได้แก่ UOP PALL และ TOC Glycol แม้วา่ สัญญาเป็ นตัวแทนจาหน่ายส่วนใหญ่มอี ายุประมาณ
1 - 3 ปี และมีเงือ่ นไขในการต่ออายุสญ
ั ญาไว้อย่างชัดเจน แต่บริษทั ได้เป็ นตัวแทนจาหน่ ายสินค้าให้กบั
ผูผ้ ลิตรายใหญ่ ได้แก่ UOP และ PALL อย่างต่อเนื่องมาเป็ นระยะเวลามากกว่า 20 ปี และกว่า 10 ปี ให้กบั
TOC Glycol ซึง่ ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมาบริษทั มีความสัมพันธ์อนั ดีและได้รบั ความไว้วางใจจากผู้ผลิต
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด บริษทั มีแนวโน้มการสั ่งซื้อสินค้าจากผูผ้ ลิตเพิม่ ขึ้นตามการเติบโตของ
ยอดขายของบริษทั ทาให้มคี วามเชื่อมั ่นว่าบริษทั จะได้รบั การต่ออายุสญ
ั ญาการเป็ นตัวแทนจาหน่ ายสินค้า
ให้กบั ผูผ้ ลิตดังกล่าวต่อเนื่องต่อไปในอนาคต
 ความเสีย่ งจากการลงทุนในโครงการใหม่ๆ: บริษทั อยูร่ ะหว่างทาการศึกษาข้อมูลและความเป็ นไปได้ในการ
ลงทุนโครงการด้านพลังงานอยู่หลายโครงการ เช่น Solar Farm ทีป่ ระเทศญี่ปุ่น Biomass และ MSW ใน
CLMV ซึง่ การพิจารณาการลงทุนในต่างประเทศจะต้องคานึงถึงปจั จัยด้านต่างๆ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ
การเมือง กฎหมาย ภาษี อัตราแลกเปลี่ยน ชุ มชนในพื้นที่ และผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมจากโครงการ
บริษัทจึงจัด หาผู้ร่ว มทุน ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ (Local Partner) รวมถึงแต่งตัง้ ที่ป รึก ษาด้าน
กฎหมายที่มคี วามเชี่ยวชาญในประเทศนัน้ ๆ เพื่อประโยชน์ ในการศึก ษาข้อมูล โครงการและสร้างความ
เชื่อมั ่นในการลงทุน
Quality Management & Awards
Mai Special Encouragement
2013

Best IR Awards 2014

Innovation Organization
2016

THSI 2016

ประเด็นการลงทุนทีน่ ่าสนใจ มีดงั นี้
 เริม่ รับรูร้ ายได้อย่างต่อเนื่องจากการทา M&A ทัง้ ในส่วนของ
UAPC ซึ่ง จะเพิ่ม ก าลัง การผลิต อี ก 10,000 ตัน ต่ อ ปี เพื่อ
รองรับการขยายตลาดทัง้ ในประเทศและ CLMV โดยคาดว่าจะ
แล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2560
 โรงงานผลิต ไบโอดีเ ซลโรงที่ 2 ของ BBF เริ่ม ผลิต ในเชิง
พาณิชย์เมือเดือนมิถุนายน 2559 โดยมีกาลังการผลิตเพิม่ จาก
เดิม 360,000 ลิตรต่อวัน เป็ น 810,000 ลิตรต่อวัน
 โครงการเดินท่อก๊าซเพือ่ เพิม่ กาลังการผลิตให้กบั โรงงาน PPP
ทีจ่ งั หวัดสุโขทัย เริม่ ทดสอบระบบเมื่อเดือนกรกฎาคม 2559
ซึ่งส่งผลให้ PPP สามารถผลิตได้เ ต็ม ก าลังการผลิตและ
สามารถเพิม่ รายได้ให้กบั บริษทั ประมาณปีละ 250 – 300 ล้าน
บาท
 บริษัทเพิม่ โอกาสในการขยายธุรกิจด้านพลังงานในต่างประ
เทศ โดยมีการจัดตัง้ บริษทั PPWE ซึง่ เป็ นบริษัทร่วมทุนกับ
QTC และอยู่ระหว่างศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการด้าน
พลังงานทดแทนใน CLMV ทัง้ ใน พม่า ลาว และ เวียดนาม
ซึง่ คาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงไตรมาส 2 ปี 2560 และ
หากตัดสินใจลงทุน คาดว่าจะเริม่ รับรูร้ ายได้เข้ามาในช่วงต้นปี
2561 นอกจากนี้บริษทั อยู่ระหว่างศึกษาความเป็ นไปได้ของ
การลงทุนในโครงการ Solar Farm ทีป่ ระเทศญีป่ ่นุ อีกด้วย
Petroleum Production Plant (PPP)

Warehouse (UAPC)

