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( + ) IVL เข้าซือธุรกจิแปรรูป PET ในเวียดนาม 
           
■ IVL เข้าซือธุรกิจแปรรูป PET ในเวยีดนาม 
IVL ประกาศเขา้ซือ Ngoc Nghia Industry - Service - Trading Joint Stock Company 
(“NN”) ซงึทาํธุรกิจแปรรูป PET ในประเทศเวียดนามโดยสรุปไดด้ังนี 
 
1) NN มีฐานการผลิตอยู่ในทางตอนเหนือและตอนใตข้องประเทศเวียดนาม  
2) กาํลงัการผลิตทงัหมดโดยประมาณอยู่ที 5.5 พนัลา้นหน่วยต่อปี (หรือประมาณ 76,000 
ตนัต่อปีสาํหรบัการแปรรูป PET) 
3) เงนิลงทนุทีเขา้ซือ 2.5 พนัลา้นบาท  

■ Comment 
เรามีมมุมองเป็นบวกตอ่การเขา้ซือกิจการดงักล่าว ดงันี 

1. นบัว่าเป็นกา้วแรกของบริษัทไปยงัประเทศเวียดนาม ซงึนบัว่าเป็นประเทศในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตที้มีการเตบิโตทางเศรษฐกิจมากทีสดุ  

2. เป็นการก้าวสู่ธุรกิจปลายนาํ (ขึนรูปพลาสติก) จากเดิมทีเป็นผู้ผลิตเพียงเม็ด
พลาสตกิ PET เพียงอย่างเดียว  

3. Margin ของธุรกิจปลายนําสูงกว่าของบริษัทเดิม (NN มี GP ประมาณ % 
ในขณะที IVL = 15%) 

4. สามารถมี Synergy กับ IVL ซึงเป็นผู้ผลิตเม็ด PET ซึงจะช่วยให้เกิด Margin 
Expansion ได ้ 

5. มลูคา่ทีซอืถือว่าไม่แพง EV/EBITDA เพียง  เทา่ 
 
เรายงัคงเลือก IVL เป็น Top pick ในกลุ่มปิโตรเคมี ราคาเปา้หมาย .  บาท โดยเราเชือว่า 
Spread PET จะยงัแข็งแกรง่ในปี  เพราะมี demand growth ทีมากกว่า supply growth  
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Figure 1:  Ngoc Nghia Products 

 

Source:  Company 
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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 

 

 


