อินโดรามา เวนเจอร์ – IVL
คําแนะนํา;

( + ) IVL ประกาศเข้าซือ Oxiteno ประเทศบราซิล มูลค่า 4.3 หมืนล้านบาท

ซือ
ราคาปิ ด

41 บาท

ราคาเป้าหมาย

60 บาท

หมวดอุตสาหกรรม

ปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
Anti-corruption:

ได้รับการรับรอง
CG SCORE

17 สิงหาคม

■ IVL ประกาศเข้าซือ Oxiteno ประเทศบราซิล มูลค่า . หมืนล้านบาท
IVL ประกาศเข้าซือบริษัท Oxiteno ประเทศบราซิล มูลค่า . พันล้านเหรียญ หรือประมาณ
. หมืนล้านบาท โดยใช้กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน และเงินกูใ้ นการเข้าซือธุรกิจใน
ครังนี (ทีมา : SET)

Who is Oxiteno
Oxiteno เป็ นผูผ้ ลิตสารลดแรงตึงผิว (Surfactants) หรือสารชะล้างในประเทศบราซิล และมี
กลุ่มลูกค้าอยู่ในกลุ่มประเทศละติอเมริกา โดยบริษัท Oxiteno มีโรงงานผลิตทังสิน 11 แห่ง
และมีกาํ ลังผลิตเอทิลีนออกไซด์ (EO) จํานวน 440 kton ต่อปี
■

Comment
เรามีมมุ มองเป็ นบวกกับ deal ดังกล่าวถึง
1) แม้ว่าเงินลงทุนจะค่อนข้างสูงถึง . หมืนล้านบาท แต่ดว้ ยวสถานะทางการเงินที
แข็งแกร่งของ IVL โดย IVL มีเงินสดในมื อว่า . หมืนล้า นบาท ณ Q และ
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานต่อปี กว่า - หมืนล้านบาท รวมถึง Net Debt to
Equity ทีตําเพียง . เท่า จากฐานทุนกว่า . แสนล้านบาท ยังสามารถ laverage
ได้อีกว่า หมืนล้านบาทดังนัน เราเชือว่าน่าด้วยกระแสเงินสดภายในบริษัทและ
เงินกูจ้ ะเพียงพอในการทีจะซือธุรกิจโดยไม่ตอ้ งเพิมทุน
2) มูลค่าซือขายต่อ LTM2Q21 EBITDA อยู่ราว . เท่าเท่านัน โดย Oxiteno มี Adj
EBITDA 12 เดือนล่าสุดอยู่ที 197 ล้านเหรียญ สมมติฐานใช้เงินกู้ % ในการซือ
กิจการและ Discout rate ที % NPV ของการซือ Oxiteno จะอยู่ราว
ล้าน
เหรียญ หรือ บาทต่อหุน้
3) จะช่วยเสริม chain Value ธุร กิ จ IOD ของ IVL ที อยู่ ใ น US และละติ อเมริ ก าซึง
บริษทั คาดว่าจะมี Synergy ให้กบั บริษทั ได้ราว พันล้านบาท
■

โดยสรุ ป เราเชื อว่ า Deal นี เป็ น Deal ที ดี บริ ษั ท ไม่ จํา เป็ นต้ อ งเพิมทุน ช่ ว ยเพิ ม
EBITDA อีก พันล้านบาท + %ถึง % และ NPV บาทต่อหุ้น
คงคําแนะนํา ซือ ราคาเป้ าหมายที 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 : การเปิ ด เผยผลการสํา รวจของสมาคมส่ ง เสริม สถาบัน กรรมการบริ ษัท ไทย (IOD) ในเรื องการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การ (Corporate
Governance) นี เป็ นการดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสํารวจของ IOD เป็ น
การสํารวจและประเมินจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) ทีมีการเปิ ดเผย
ต่อสาธารณะ และเป็ นข้อมูลทีผูล้ งทุนทัวไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนัน ผลสํารวจดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้
เป็นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้มีการใช้ขอ้ มูลภายในเพือการประเมิน ผลสํารวจดังกล่าวเป็ นผลการสํารวจ ณ วันทีปรากฏในรายงานการกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบี ยนไทยเท่านัน ดังนัน ผลการสํารวจจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่า ว หรือเมื อข้อมูลที เกียวข้องมีก าร
เปลียนแปลง ทังนี บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใด
Anti-corruption Progress Indicators
บริษัททีเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
แบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ
 ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC
 ได้รับการรับรอง CAC
Disclaimer : การเปิ ดเผยผลการประเมินดัชนีชีวัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกียวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption Progress
Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีจัดทําโดยสถาบันทีเกียวข้องซึงมีการเปิ ดเผยโดยสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นี เป็ นการดําเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยื นสําหรับบริษัทจดทะเบียน โดยผลการ
ประเมินดังกล่าว สถาบันทีเกียวข้องอาศัยข้อมูลทีได้รบั จากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพื อการประเมิน
Anti-Corruption ซึงได้อา้ งอิงข้อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรื อ
รายงานอืนทีเกียวข้องของบริษัทจดทะเบียนนัน แล้วแต่กรณี ดังนัน ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของสถาบันทีเกียวข้องซึง
เป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ขอ้ มูลภายในเพื อการ
ประเมิน
เนืองจากผลการประเมินดังกล่าวเป็ นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านัน ดังนัน ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้
ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวข้องมีการเปลียนแปลง ทังนี บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด
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