
 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี� จ าํกดั, 179 อาคารบางกอก ซิตี� ทาวเวอร ์ชั �น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท์ 0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399 
รายงานฉบบันี
จดัทําขึ
นโดยข้อมลูเท่าที�ปรากฏและเชื�อวา่เป็นที�น่าเชื�อถอืได ้แตไ่ม่ถอืเ�ป็นการยนืยนัความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนั 
นๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี
 จาํกดั ผูจ้ดัทําขอสงวนสทิธิ 2ในการเปลี�ยน 
แปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ที�ปรากฏในรายงานฉบบันี
โดยไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า รายงานฉบบันี
มวีตัถุประสงคเ์พื�อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไมไ่ด�้เป็�นการชี
นําหรอืชกัชวนใหน้ักลงทุนทําการ
ซื
อหรอืขายหลกัทรพัย์� หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ที�ปรากฏในรายงาน 

1 

อนิโดรามา เวนเจอร ์– IVL  
18 มิถุนายน ���� 

 

 
 

คาํแนะนาํ;     

ซื"อ  
ราคาปิด 

41.00 บาท 
ราคาเป้าหมาย  

60.00 บาท 
หมวดอ ุตสาหกรรม 

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์
Anti-corruption: 

ได้ร ับการร ับรอง 
CG SCORE 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

IVL กาํลังศึกษาความเป็นได้ เข ้าซ ื "อ Oxiteno S.A. Indústria e Comércio ใน
ประเทศบราซลิ 

           
■ IVL กาํลังศกึษาความเป็นได้ เข ้าซ ื "อ ธ ุรก ิจบราซ ิล 
บริษัท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จาํกดั (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ไดร้ว่มเจรจาพิเศษกบับรษัิท 
Ultrapar Participações S.A. ถงึความเป็นไปไดใ้นการเขา้ซื ;อบริษัท Oxiteno S.A. Indústria 
e Comércio ในประเทศบราซลิ ซึGงเป็นบรษัิทยอ่ยของ Ultrapar ทั;งนี ; ไอวีแอลขอแจง้ใหท้ราบ
ว่า ขณะนี;ยงัไม่มีคาํมัGนหรือสญัญาซื ;อขายระหว่างสองฝ่าย 
 
Oxiteno เป็นผูผ้ลิตสารลดแรงตงึผิวแบบบรูณาการในทวีปอเมริกาและใหญ่ทีGสดุในภูมิภาค
ละตินอเมริกา ซึGงมีความเหมาะสมเชิงกลยทุธส์าํหรบัธุรกิจออกไซดแ์ละอนพุนัธแ์บบบรูณา
การ (Integrated Oxides and Derivatives หรือ IOD) ของไอวีแอล โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์
ปลายนํ;าอย่างสารลดแรงตงึผวิ หากลงทนุในกิจการดงักลา่ว ไอวีแอลจะสามารถเขา้ถงึ
แพลตฟอรม์นวตักรรมสาํหรบัเทคโนโลยีและตลาดผลติภณัฑที์Gน่าสนใจ ช่วยเพิGมความ
หลากหลายทางภูมศิาสตร ์ และเสริมความสามารถดา้นการพฒันานวตักรรม การรวมธรุกจิ
จะทาํใหบ้รษัิทฯ เป็นผูน้าํตลาด และกลายเป็นผูผ้ลิตสารอีทอกซเิลท (ethoxylates) รายใหญ่
ทีGสดุในทวีปอเมริกาและใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก (ทีGมา: บริษัท)  
 

■ Comment 
เมืGอวานนี;ราคาหุน้ IVL ลง -5% ซึGงน่าจะมาจากความกงัวลเรืGองการเขา้ซื ;อธุรกิจในประเทศ
บราซิลดังกล่าว ว่าอาจจะตอ้งมีการเพิGมทุนในการซื ;อหรือไม เนืGองดว้ยอาจจะยังมีความ
สับสนว่า IVL จะไปซื ;อบริษัท Ultrapar Participações ( “Ultrapar “) มี market cap กว่า 
1.3 แสนลา้นบาท แต่ส่วนทีG IVL จะทาํการเขา้ซื ;อนั;นเป็นเพียงบริษัทย่อยของ Ultrapar ทีGซื ;อ 
Oxiteno S.A. Indústria e Comércio (“Oxiteno”) เท่านั;น ซึGงเป็นบริษัททีGผลิตสารลดลแรง
ตึงผิว โดยจากข้อมูลงบการเงินของ Ultrapar มูลค่า Book Value ของ Oxiteno อยู่ราว          
1 หมืGนลา้นบาท และประเมินราคาซื ;อขายทีG i-j เท่าของมูลค่า Book Value มูลค่าซื ;อขาย
กิจการทีGเป็นไปไดอ้ยู่ทีGราว i-j หมืGนลา้นบาท ในขณะทีG IVL มีเงินสดในมือว่า i หมืGนลา้น
บาท ณ kQ21 และกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานต่อปีกว่า i-j หมืGนลา้นบาท เราเชืGอว่า
น่าจะเพียงพอในการทีGจะซื ;อธุรกจิโดยไม่ตอ้งเพิGมทนุ 
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Oxiteno S.A. Indústria e Comércio Book Value 

 

Source:  Ultrapar Participações S.A 
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รายงานฉบบันีจดัทําขนึโดยขอ้มลูเท่าทปีรากฏและเชอืวา่เป็นทน่ีาเชอืถอืได ้แตไ่มถ่อืเป็นการยนืยนัความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนนัๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีต ีจาํกดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธใินการเปลยีน 
แปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ทปีรากฏในรายงานฉบบันีโดยไมต่อ้งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบบันีมวีตัถุประสงคเ์พอืใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชนํีาหรอืชกัชวนใหน้ักลงทนุทําการซอื
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทปีรากฏในรายงาน 

 

Corporate Governance Report Rating 
 

 
 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการสาํรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรืองการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance) นี เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสาํรวจของ IOD เป็น

การสาํรวจและประเมินจากขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ (MAI) ทีมีการเปิดเผย

ต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลทีผูล้งทนุทัวไปสามารถเขา้ถงึได ้ดงันนั ผลสาํรวจดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมุมมองของบคุคลภายนอก โดยไม่ได้

เป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดมี้การใชข้อ้มูลภายในเพือการประเมิน ผลสาํรวจดงักล่าวเป็นผลการสาํรวจ ณ วนัทีปรากฏในรายงานการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน ดงันนั ผลการสาํรวจจึงอาจเปลียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวขอ้งมีการ

เปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดยื้นยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองถงึความถกูตอ้งครบถว้นของผลการสาํรวจดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
 

Anti-corruption Progress Indicators 

 
บริษัททีเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

 ได้ประกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วม CAC 

 ได้รับการรับรอง CAC 

 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Progress 

Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีจดัทาํโดยสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึมีการเปิดเผยโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยนี์ เป็นการดาํเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยืนสาํหรบับริษัทจดทะเบียน โดยผลการ

ประเมินดงักล่าว สถาบนัทีเกียวขอ้งอาศยัขอ้มูลทีไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุในแบบแสดงขอ้มลูเพือการประเมิน 

Anti-Corruption ซงึได้อา้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือ

รายงานอืนทีเกียวขอ้งของบริษัทจดทะเบียนนนั แลว้แต่กรณี ดงันนั ผลการประเมินดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมมุมองของสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึ

เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพือการ

ประเมิน 

เนืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านนั ดงันนั ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้

ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือเมือขอ้มลูทีเกียวขอ้งมีการเปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองความถูกตอ้ง

ครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

 


