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( + ) PTTGC ทุม่ 1.4 แสนล้านบาทเข้าซือ Allnex ธุรกจิ Rasin Coating  

เงนิสดพอไม่ต้องเพิมทุน 
■ NEWS 

PTTGC ทุม่ 1.4 แสนลา้นบาทเขา้ซือ Allnex ธูรกิจ Rasin Coating  
สรุปธุรกรรม 

) ซือหุ้นทังหมด 100% ใน Allnex Holding GmbH  ที ,  ล้านยูโร หรือ ประมาณ 
,  ลา้นบาท 

) ชาํระคือเงินกูที้ Allnex Holding GmbH กูม้าจากผูข้ายรวม 426 ลา้นยโูร หรือ ประมาณ 
,  ลา้นบาท 

) ซือหุน้บรุมิสิทธิในบริษัทย่อยของ Allnex Holding GmbH ,  ยโูร หรือ ,  บาท 
) เงินลงทนุทงัหมดประมาณ .  แสนลา้นบาท โดย PTTGC ไดมี้การทาํสญัญากูยื้มจาก 

PTT ,  ลา้นบาท และเงินสดจากการดาํเนินงาน และแหลง่เงินกูอื้นๆ  
) คาด Transaction แลว้เสรจ็ประมาณ Q21 

(ทีมา: SET)  
 

■ ความคิดเห็นและคาํแนะนาํ 
เรามีมมุมองเป็นบวกต่อการลงทุนดงักล่าว  
) เป็นการเพมิธุรกจิ Downstream ทีเป็น Coating ซงึมี Margin ทีคอ่นขา้ง stable   

2) Transaction คดิเป็น - x EBITDA ถือว่าไม่แพง (เทียบ Industry ประมาณ - x 
) ช่วย Improve EBITDA Margin ให้กับ PTTGC ประมาณ - % (Allnex มี  EBITDA 

Margin ประมาณ % ในขณะที PTTGC มี EBITDA Margin 10-15%) 
) เงินสดในมือ PTTGC เพียงพอไม่จาํเป็นตอ้งเพิมทุน ณ สิน มี.ค.  มีเงินสดและเงิน

ลงทุนระยะสันรวมประมาณ 1 แสนล้านบาท และ 2Q21 จะมีเงินจาการขาย GPSC 
ประมาณ .  หมืนลา้นบาท และหลงัจากเงินกูจ้าก PTT D/E จะอยูเ่พียง .  เทา่  

) ดอกเบียจ่ายทีเพิมขึนจากเงินกู ้PTT จะ offset กับกาํไรของ Allnex ประมาณ ,500 
ลา้นบาทต่อปี 
 
เรายงัคงคาํแนะนาํ ซอื ราคาเปา้หมาย 80.00 บาท องิ +1SD PBV ที 1.2 เทา่เราเชือว่าผล
ประกอบการในปี 2021 จะฟืนตวัแกรง่จากธุรกิจปิโตรเคมีตามการฟืนตวัของเศรษฐกิจโลก 
 

ความเสียง: ความเสียงจาก Supply ทีลน้ตลาด ในขณะที Demand ลดลงจากเศรษฐกิจ 
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Fig 1: Transaction 

 
Source: Company 

Fig 2: Allnex Business Structure  

 
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 

 

 


