
9 สงิหาคม 2561  

เวลา 14:10 น. 

หอ้งประชมุ 603 อาคาร บ ีช ัน้ 6 

Megachem (Thailand) Public Company Limited 

บรษิทั เมกาเคม (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

Q2’18 Operating Results 

OPPORTUNITY DAY 



2 

ภาพรวมของบรษิทั 

(Company Overview) 

ผลการด าเนนิงาน 

(Financial Performance) 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

(Business Overview) 

กลยทุธท์ ีส่ าคญัของบรษิทั 

(Company Strategies) 

จดุเดน่ในการลงทนุ 

(Investment Highlight) 

แผนการเตบิโตและเป้าหมาย 

(Growth Plans & Goals) 

หวัขอ้ประชุม (Agenda) 



Megachem (Thailand) Public Company Limited 

บรษิทั เมกาเคม (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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ขอ้มลูบรษิทั 

ชือ่บรษิทั :   บรษัิท เมกาเคม (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกจิ :   บรกิารจดัจ าหน่ายและใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัเคมภีัณฑช์นดิพเิศษครบวงจร 

(Specialty Chemical Solution Provider) 

ทนุจดทะเบยีน/ช าระแลว้ :   200,000,000 บาท 

วนัที ่IPO :   23 กมุภาพนัธ ์2560,  ชือ่ยอ่หลกัทรพัย ์ :  (MGT) 

มลุคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ :   0.50 บาท 

ส านกังาน :   เลขที ่25 ซอยฉลองกรงุ 31 ถนนฉลองกรงุ  แขวงล าปลาทวิ 

    เขตลาดกระบงั กรงุเทพมหานคร 10520 

โทรศพัท ์ :   02-739-6333 

Home page :   http://www.megachem.co.th 
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2535

ประวตัคิวามเป็นมา 

2538
2544

2546
2550

MGL และบจ .  เ วอร์ทิส  ลา

เท็กซ ์(ประเทศไทย) ควบรวม

กจิการ และใชช้ือ่ บจ. เวอรท์สิ 

ลาเท็กซ์ (“VTL”) โดย MGT 

ถอืหุน้ในสัดสว่นรอ้ยละ 30.00  

• กอ่ตัง้บจ. เมกาเลเท็ค(“MGL”) 

ดว้ยทนุจดทะเบยีน 1.00 ลา้น

บาท ด าเนนิธุรกจิผลติและ

จ าหน่ายหมอนยางพารา 

• MGL เพิม่ทนุจดทะเบยีนเป็น 

15.00 ลา้นบาท  

MGT เพิม่ทนุจด
ทะเบยีนเป็น 
4.09 ลา้นบาท 

ไดใ้บรับรอง ISO 

9001:2008 ในดา้นการ

จัดจ าหน่ายเคมภีัณฑ ์

โดย บจ. บโูร เวอรทิัส 

(ประเทศไทย) 

MGT เพิม่ทนุจด
ทะเบยีนเป็น 
2.00 ลา้นบาท 
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MGT เพิม่ทนุ
จดทะเบยีนเป็น 
2.03 ลา้นบาท 

2552
2558

วนัที ่5 ตลุาคม 2535 

ก่อ ตั ้ง บจ .  เ ม กา เ คม 

(ประเทศไทย) (“MGT”) 

ด ้ว ย ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น 

1.00 ลา้นบาท 
2560

เขา้จดทะเบียนในตลาด

ห ลั ก ท รั พ ย์  mai แ ล ะ

จ า ห น่ า ย หุ ้ น แ ก่

สาธารณชนครั้งแรก เมื่อ 

วันที ่23 กุมภาพันธ ์2560 

ราคา IPO 1.89 บาท 

ก.พ. 61
ม.ิย. 61

ลงทนุใน บจ.เมกาเคม (เมยีนมา) 

(“MML”) ในสัดส่วนรอ้ยละ 51 

ของทุน จดทะ เ บียน  100,000 

เหรยีญสหรัฐ 

ลงทุนใน บจ.เมกาเคมพลัส 

(“MGTplus”) ในสดัสว่นรอ้ย

ละ 80 ของทุนจดทะเบยีน 

155 ล ้ า น บ า ท  เ พื่ อ

ด าเนินการซื้อกิจการแบบ

ทั ้งหมด (EBT) จากบริษัท

แหง่หนึง่ 
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โครงสรา้งกลุม่บรษิทั    
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บรษิทั เมกาเคม (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

บจก. เมกาเคมพลสั 

ทนุช าระแลว้ 155 ลา้นบาท 

80 % 

บจก. เวอรท์สิ ลาเท็กซ ์

ทนุช าระแลว้ 70.12 ลา้นบาท 

30 % 51 % 

บจ. เมกาเคม (เมยีนมา) 

ทนุช าระแลว้ 3.22 ลา้นบาท 

บรษัิทยอ่ย Subsidiaries Company บรษัิทรว่ม Associated Company 
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ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 
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ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 
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บรษิทั เมกาเคม (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

  ทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ 200 ลา้นบาท 

  ด าเนนิธรุกจิ บรกิารจดัจ าหนา่ยและใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัเคมภีณัฑ ์

    ชนดิพเิศษครบวงจร (Specialty Chemical Solution Provider) 

  กลุม่ลกูคา้หลกัเป็นลกูคา้ผูผ้ลติกลุม่อตุสาหกรรมภายในประเทศ มสีดัสว่น 

    มากกวา่รอ้ยละ 99.00 

  ใหบ้รกิารผลติภณัฑส์ าหรบักลุม่อตุสาหกรรมตา่ง ๆ  เชน่ พอลเิมอไรเซช ัน่  

    สารเคลอืบผวิ น า้ยาท าความสะอาดผวิโลหะ กลุม่น า้มนัและกา๊ซ และอืน่ ๆ  
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ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 
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บรษิทั เมกาเคม (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

สดัสว่นรายได ้จ าแนกตามกลุม่ผลติภณัฑ ์
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ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 
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บรษิทั เมกาเคมพลสั จ ากดั 

   

  ทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ 155 ลา้นบาท 

  ด าเนนิธรุกจิ จัดจ าหน่ายเอทลิแอลกอฮอล ์(เอทานอล) 

  ลกูคา้หลกัเป็นลกูคา้ผูผ้ลติอตุสาหกรรมสง่ออก 
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ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 
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บรษิทั เมกาเคม (เมยีนมา) จ ากดั 

   

  ทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ 100,000 เหรยีญสหรัฐ 

  เป็นบรษัิทตา่งชาตจัิดตัง้ขึน้ตามกฏหมายแหง่สาธารณรัฐแหง่ 

    สหภาพเมยีนมา 

  ด าเนนิธรุกจิซือ้มาขายไปผลติภณัฑท์างการเกษตร วสัดกุอ่สรา้ง  

    อปุกรณ์โรงพยาบาล 



Megachem (Thailand) Public Company Limited 

บรษิทั เมกาเคม (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

กลยทุธท์ ีส่ าคญัในการด าเนนิธรุกจิ 
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กลยทุธท์ ีส่ าคญัในการด าเนนิธรุกจิ 

Solution 
Provider 

Global 
Network 

Super 
Intelligent 
Organization 

Big Data 

Do it Right 
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 ระบบบรหิารจัดการอจัฉรยิะ เพือ่ประสทิธภิาพทีร่วดเร็ว แมน่ย า ถกูตอ้ง ทัง้ในการน าเขา้ จัดเก็บ

สนิคา้ และการจัดสง่ โดยมใีบอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งครบถว้น 

 มใีบรับรองคณุภาพ ISO 9001-2015 ดา้นการจดัจ าหน่ายเคมภีณัฑ ์

 ทมีงานฝ่ายขาย จบการศกึษาดา้นเคม ีมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญ และประสบการณ ์ดา้นเคมภีัณฑ์

ชนดิพเิศษ สามารถใหค้ าแนะน าและน าเสนอขอ้มลูผลติภัณฑใ์หมท่ีส่ามารถเพิม่ประสทิธภิาพและ

หรอืลดตน้ทนุใหแ้กล่กูคา้ 

 การจดัอบรมใหแ้กพ่นักงานเพือ่เพิม่เตมิความรูแ้ละทักษะ ใหเ้หมาะสมกบังานของแตล่ะหน่วยงาน 
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กลยทุธท์ ีส่ าคญัในการด าเนนิธรุกจิ 

เป็นองคก์รอจัฉรยิะในการใหบ้รกิารและมบีคุลากรทีม่คีณุภาพ 
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MGT มเีครอืขา่ยธรุกจิในอาเซยีน ทัง้ในประเทศสงิคโปร ์มาเลเชยี อนิโดนเิชยี 

ฟิลปิปินส ์เวยีดนาม กมัพชูา ลาว และเมยีรม์า รวมถงึประเทศออสเตรเลยี จนี อนิเดยี 

สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์สหราชอาณาจักร มกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารตา่ง ๆ เกีย่วกับ

เทคโนโลย ีผลติภัณฑใ์หม ่ๆ ภาวะเศรษฐกจิ การเงนิ เทรนดข์องธรุกจิในอนาคต กลุม่

ผูจั้ดจ าหน่าย กลุม่ลกูคา้ รวมถงึการเกือ้กลูธรุกจิการคา้ซึง่กนัและกนั 
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กลยทุธท์ ีส่ าคญัในการด าเนนิธรุกจิ 

เครอืขา่ยทีแ่ข็งแกรง่ (GLOBAL NETWORK) 
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  MGT เล็งเห็นความส าคญัของขอ้มลูสารสนเทศ ในปี 2000 MGT ตดัสนิใจลงทนุตดิตัง้ระบบ SAP 

ซึง่เป็นระบบ ERP อนัดบั 1 สญัชาตเิยอรมนั ทีม่คีวามเสถยีรและความยดืหยุน่สงู เพือ่ใชใ้นการ

วางแผนทรพัยากรทางธรุกจิของบรษัิท ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

 ปัจจบุนั MGT มคีลงัขอ้มลูขนาดใหญ ่ของผลติภัณฑ ์เครอืขา่ย ผูจ้ัดจ าหน่าย คูค่า้ ลกูคา้ ขอ้มลู

ทางการเงนิ การน าเขา้สง่ออกเคมภีัณฑ ์การขนสง่ คลงัสนิคา้มากมายใชใ้นการบรหิารจัดการดว้ย

ระบบปฎบิตักิารทีม่ปีระสทิธภิาพ ท าใหบ้รษัิทสามารถเตบิโตไดอ้ยา่งยัง่ยนื 
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กลยทุธท์ ีส่ าคญัในการด าเนนิธรุกจิ 

ขอ้มลูสารสนเทศขนาดใหญ ่(BIG DATA) 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-1PbPrZnQAhUcTY8KHe2pA5EQjRwIBw&url=https://pixabay.com/en/laptop-learn-school-computer-1019782/&psig=AFQjCNG_qFDFY8sLwg-7Mz7YIlMXh-LPPQ&ust=1478701267851042
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  MGT มุง่เนน้ในการบรหิารจัดการหว่งโซอ่ปุทาน ส าหรับสารเคมชีนดิพเิศษตา่งๆใหแ้กล่กูคา้อยา่งครบ

วงจร (Solution Provider) ทัง้ในดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ เลอืกและน าเสนอ

ผลติภัณฑท์ีต่รงตามความตอ้งการทัง้ในดา้นของคณุสมบตัแิละราคา 

 การสัง่ซือ้เคมภีัณฑผ์า่น MGT จะชว่ยใหล้กูคา้ของ MGT หลกีเลีย่งปัญหาการขาดอ านาจตอ่รองกบัผู ้

จ าหน่าย รวมถงึปัญหาจากความสิน้เปลอืงในคา่ขนสง่ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ และการสิน้เปลอืง

ทรัพยากรบคุคลในการบรหิารจัดการ 
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กลยทุธท์ ีส่ าคญัในการด าเนนิธรุกจิ 

มุง่เนน้การเป็นผูใ้หบ้รกิารอยา่งครบวงจร (Solution Provider) 
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กลยทุธท์ ีส่ าคญัในการด าเนนิธรุกจิ 

มุง่เนน้การเป็นผูใ้หบ้รกิารอยา่งครบวงจร (Solution Provider) (cont.) 

การจดัซือ้เคมภีณัฑช์นดิพเิศษในกรณีทีล่กูคา้
ท าการส ัง่ซือ้จากผูผ้ลติเคมภีณัฑโ์ดยตรง 

ภาพแสดงการจดัซือ้เคมภีณัฑช์นดิพเิศษใน
กรณีทีล่กูคา้ท าการส ัง่ซือ้สารเคมผีา่นบรษิทั 
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  MGT มนีโยบายในการด าเนนิงานทกุสิง่ อยา่งถกูตอ้ง ตรงตามกฏหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบปฏบิตั ิ

ตา่ง ๆ โดย MGT มแีนวความคดิทีเ่ชือ่มัน่วา่การด าเนนิงานอยา่งถกูตอ้ง จะท าให ้MGT สามารถ

เจรญิเตบิโตขึน้ในอนาคตอยา่งมัน่คง ตัง้แตว่ันแรกที ่MGT เปิดด าเนนิงานเมือ่ 25 ปีทีผ่า่นมา MGT ใช ้

บรกิารบรษัิทส านักงานตรวจสอบบญัช ีระดบั Big 4 ของประเทศมาโดยตลอด ผลทีไ่ดร้ับ สามารถสรา้ง

ความน่าเชือ่ถอืตอ่ลกูคา้ คูค้า้ ผูถ้อืหุน้ องคก์รของรัฐทีก่ ากบัและเกีย่วขอ้ง รวมถงึพนักงานของ MGT 

ไดร้ับความรู ้ความสามารถทีเ่พิม่ขึน้ มผีลท าใหม้ขีอ้ผดิพลาดในการท างานนอ้ยลง 

 สนิคา้เคมภีัณฑช์นดิพเิศษที ่MGT ใหบ้รกิาร สว่นใหญน่ าเขา้จากตา่งประเทศ บรษัิทประสานงานและ

ตรวจสอบกบัหน่วยงานก ากบัของรฐับาล ทัง้กรมศลุกากร กรมสรรพสามติ กรมโรงงานอตุสาหกรรม กรม

อตุสาหกรรมทหาร กรมธรุกจิและพลงังานส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และอืน่ ๆ เพือ่

ด าเนนิการใหถ้กูตอ้ง ชว่ยใหล้กูคา้ของบรษัิทไมเ่กดิผลกระทบตอ่การประกอบธรุกจิในอนาคต 
24 

กลยทุธท์ ีส่ าคญัในการด าเนนิธรุกจิ 

ด าเนนิธรุกจิถกูตอ้ง และโปรง่ใส 



Megachem (Thailand) Public Company Limited 
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MGT ผลประกอบการ 
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ขอ้มลูทางการเงนิ - ผลการด าเนนิงาน 
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รายไดจ้ากการขาย หน่วย: ลา้นบาท 

3-month period 6-month period 
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ขอ้มลูทางการเงนิ - ผลการด าเนนิงาน 
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ก าไรข ัน้ตน้ หน่วย: ลา้นบาท 

3-month period 6-month period 



Company 
Overview 

Business  
Overview 

Company’s 
Strategies 

Future 
Plans 

Financial 

Performance 

ขอ้มลูทางการเงนิ - ผลการด าเนนิงาน 
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อตัราก าไรข ัน้ตน้ (GPM) 

GPM +2.29 % 

Growth rate 
8.06% 

26.87% 

28.42% 

30.71% 

2016 2017 HY/18 

Gross Profit Margin 
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ขอ้มลูทางการเงนิ - ผลการด าเนนิงาน 
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ก าไรสทุธ ิ หน่วย: ลา้นบาท 

*ก ำไรสทุธิปี 2015 ไม่รวมก ำไรพิเศษจำกกำรรวมกิจกำร    
  10.68 ลบ. เพื่อสะท้อนภำพผลกำรด ำเนินงำนท่ีแท้จริง 

* 

3-month period 6-month period 
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ขอ้มลูทางการเงนิ - ผลการด าเนนิงาน 
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อตัราก าไรสทุธ ิ(NPM)  

NPM +0.66 % 

Growth rate 
8.15% 

5.75% 

8.10% 
8.76% 

2016 2017 HY/18 

Net Profit Margin 
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อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรพัยร์วม (ROA) 
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ขอ้มลูทางการเงนิ - ผลการด าเนนิงาน 
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อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE) 
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ขอ้มลูทางการเงนิ - ฐานะทางการเงนิ 
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สนิทรพัยร์วม (Total Assets) 
หน่วย: ลา้นบาท 
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ขอ้มลูทางการเงนิ - ฐานะทางการเงนิ 
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หนีส้นิรวม (Total Liabilities) 
หน่วย: ลา้นบาท 
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ขอ้มลูทางการเงนิ - ฐานะทางการเงนิ 
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สว่นของผูถ้อืหุน้รวม (Total Equity) 
หน่วย: ลา้นบาท 
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ขอ้มลูทางการเงนิ - อตัราสว่นทางการเงนิ 
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หนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E ratio) 
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สาธารณรัฐแหง่สหภาพพมา่ 

MGT มวีัตถปุระสงคท์ีจ่ะขยายธรุกจิไปยงัธรุกจิที่

เกีย่วเนือ่งกนั หรอืธรุกจิดา้นเทคโนโลยเีพือ่ตอ่ยอด

การบรหิารจัดการยคุ 4.0 อกีทัง้เพือ่บรหิารจัดการ 

เงนิสดคงเหลอืใหไ้ดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ โดยมี

ความเสีย่งต า่สดุ ทัง้นีย้ังสามารถเพิม่ประสทิธภิาพ

ของการใชป้ระโยชนข์องทรัพยากร และความ

ช านาญการเฉพาะทีม่อียู ่รว่มกนั 

MGT แผนการเตบิโต 

39 

ศกึษารว่มทนุกับกจิการทีเ่กีย่วเนือ่งกนั 
เพือ่เพิม่ผลประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหุน้ 

แผนงานการลงทนุในอนาคต 



MGT เป้าหมายทางการเงนิ 

Revenue  658 MB 

Growth rate 13%  

BUDGET 2018 



MGT เป้าหมายทางการเงนิ 

Revenue  730 MB 

Growth rate 26 %  

Budget include Subsidiaries 
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จดุเดน่ในการลงทนุ 
 

42 
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Q & A  
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