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อินโดรามา เวนเจอร ์– IVL  
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คาํแนะนํา;     

ซือ 

ราคาปิด 

41 บาท 
ราคาเป้าหมาย  

60 บาท 
หมวดอุตสาหกรรม 

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์
Anti-corruption: 

ได้รับการรับรอง 

CG SCORE 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

( + ) IVL ประกาศเข้าซือ Oxiteno ประเทศบราซลิ มูลค่า 4.3 หมืนล้านบาท 
           
■ IVL ประกาศเข้าซือ Oxiteno ประเทศบราซิล มูลค่า .  หมืนล้านบาท 
IVL ประกาศเขา้ซือบรษิัท Oxiteno ประเทศบราซลิ มลูค่า .  พนัลา้นเหรียญ หรือประมาณ 
.  หมนืลา้นบาท โดยใชก้ระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน และเงนิกูใ้นการเขา้ซือธุรกิจใน

ครงันี  (ทีมา : SET)  
 

■ Who is Oxiteno 

Oxiteno เป็นผูผ้ลิตสารลดแรงตึงผิว (Surfactants) หรือสารชะลา้งในประเทศบราซิล และมี
กลุ่มลูกคา้อยู่ในกลุ่มประเทศละติอเมริกา โดยบริษัท Oxiteno มีโรงงานผลิตทงัสิน 11 แห่ง 
และมีกาํลงัผลติเอทลีินออกไซด ์(EO) จาํนวน 440 kton ตอ่ปี 
 

■ Comment 
เรามีมมุมองเป็นบวกกบั deal ดงักล่าวถงึ 

1) แมว่้าเงินลงทุนจะค่อนขา้งสูงถึง .  หมืนลา้นบาท แต่ดว้ยวสถานะทางการเงินที
แข็งแกร่งของ IVL โดย IVL มีเงินสดในมือว่า .  หมืนล้านบาท ณ Q  และ
กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานต่อปีกว่า -  หมืนลา้นบาท รวมถึง Net Debt to 
Equity ทีตาํเพียง .  เทา่ จากฐานทนุกว่า .  แสนลา้นบาท ยงัสามารถ laverage 
ไดอี้กว่า  หมืนลา้นบาทดังนนั เราเชือว่าน่าดว้ยกระแสเงินสดภายในบริษัทและ
เงนิกูจ้ะเพียงพอในการทีจะซอืธรุกจิโดยไม่ตอ้งเพมิทุน  

2) มูลค่าซือขายต่อ LTM2Q21 EBITDA อยู่ราว .  เท่าเท่านนั โดย Oxiteno มี Adj 
EBITDA  12 เดือนล่าสุดอยู่ที 197 ลา้นเหรียญ สมมติฐานใชเ้งินกู ้ % ในการซือ
กิจการและ Discout rate ที % NPV ของการซือ Oxiteno จะอยู่ราว  ล้าน
เหรียญ หรือ  บาทต่อหุน้  

3) จะช่วยเสริม chain Value ธุรกิจ IOD ของ IVL ทีอยู่ใน US และละติอเมริกาซึง
บรษัิทคาดว่าจะมี Synergy ใหก้บับรษัิทไดร้าว  พนัลา้นบาท  

 
โดยสรุปเราเชือว่า Deal นีเป็น Deal ทีดี บริษัทไม่จําเป็นต้องเพิมทุน ช่วยเพิม 
EBITDA อีก  พนัล้านบาท + %ถงึ % และ NPV  บาทต่อหุ้น 
 
 
คงคาํแนะนาํ ซือ ราคาเป้าหมายท ี60.00 บาท 
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Figure 1: Fulfill IVL product portfoilos  

 

Source:  Company 

Figure 2: Improving IVL EBITDA by 10% in 2022 

 
Source:  Company 
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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 

 

 


