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ที่ IVL001/08/2019 
 

วนัท่ี 8 สงิหาคม 2562 
 

เร่ือง  การได้มาซึ่งธุรกิจ/สินทรัพย์ที่เก่ียวเนื่องกบัการผลิตออกไซด์แบบบรูณาการ (Integrated Oxides) และอนพุนัธ์ 
(Derivatives)  

  
เรียน   กรรมการและผู้จดัการ 
      ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
สิง่ที่สง่มาด้วย สารสนเทศการเก่ียวกับได้มาซึ่งธุรกิจ/สินทรัพย์ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

(บญัชี 1) 
 
 ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) (“ไอวีแอล” หรือ “บริษัท”) ครัง้ที่ 
6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 29 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนมุตัิการเข้าซือ้ธุรกิจ/สินทรัพย์บางสว่นจากบริษัท Huntsman 
Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange) 
และ/หรือ บริษัทยอ่ยของบริษัท Huntsman Corporation (ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม) (“บริษัทย่อยที่จะเข้าเป็นผู้ขาย”) 
(ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกรวมกนัวา่ “ผู้ขาย”) ในสว่นที่เก่ียวเนื่องกบัการผลิตออกไซด์แบบบรูณาการ (Integrated Oxides) และ
อนพุนัธ์ (Derivatives) ซึ่งใช้ผลิตผลิตภณัฑ์หลกั ดงัต่อไปนี ้เอทิลีนออกไซด์ (Ethylene Oxide - EO), โพรพิลีน ออกไซด์ 
(Propylene Oxide - PO), ไกลคอล (Glycols), เอทธาโนลามีน (Ethanolamines - EOA), สารลดแรงตงึผิว (Surfactants), 
ลิเนียร์ อลัคิลเบนซีน (Linear Alkylbenezene - LAB) และเมทิล เทอร์เชียรี-บิวทิล อีเทอร์ (Methyl Tertiary-butyl Ether - 
MTBE)  ซึ่งตัง้อยู่ที่ (i) Port Neches รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา (“โรงงาน Port Neches”), (ii) เมือง Dayton รัฐ   
เท็กซสั ประเทศสหรัฐอเมริกา (“โรงงาน Dayton”), (iii) เมือง Alvin (Chocolate Bayou) รัฐเท็กซสั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(“โรงงาน Chocolate Bayou”), (iv) เมือง Botany รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย (“โรงงาน Botany”) และ (v) 
เมือง Ankleshwar ประเทศอินเดีย (“โรงงาน Ankleshwar”) และรวมถึงศูนย์วิจัยและพฒันา สิทธิบตัร และเทคโนโลยี
บางสว่น (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกรวมกนัวา่ “ธุรกิจ/สินทรัพย์ที่ได้มา”) โดยบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ยผู้ รับโอน (ตามค านิยาม
ที่ระบไุว้ในสิง่ที่สง่มาด้วย) (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกรวมกนัวา่ “ธุรกรรมฯ”) 
 

เนื่องจากบริษัท Huntsman Corporation เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อให้มีการเปิดเผย
ข้อมลูที่ถกูต้องตรงกนัในตลาดหลกัทรัพย์ทัง้สองแห่ง บริษัทจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศเก่ียวกับ
ธุรกรรมฯ ในวนันี ้พร้อมกันกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศโดยบริษัท Huntsman Corporation ซึ่งเป็นวนัที่ลงนามใน
สญัญาที่เก่ียวข้อง 

 
การเข้าท าธุรกรรมฯ ในครัง้นีจ้ะขยายขอบเขตความเช่ียวชาญของไอวีแอลที่เก่ียวข้องกบักลุม่ผลติภณัฑ์ออกไซด์

แบบบูรณาการ (Integrated Oxides) ในแถบชายฝ่ังบริเวณอ่าวของประเทศสหรัฐอเมริกา (Gulf Coast of the United 
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States: USGC) ผ่านความเป็นเลิศในการด าเนินงานในระดบัมาตรฐานสากล สตูรและเทคโนโลยีที่แตกต่าง และมีความ
เหมาะสมกับการเติบโตในกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกไซด์แบบบูรณาการ ( Integrated Oxides) และเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ 
(Specialty Chemicals) ประกอบด้วยแพลตฟอร์มเอทิลีนออกไซด์ (Ethylene Oxide) และโพรพิลีน ออกไซด์ (Propylene 
Oxide) ทัง้นี ้ธุรกิจที่ได้มานัน้ เป็นธุรกิจปลายน า้แบบบรูณาการอยา่งเต็มรูปแบบ ซึ่งผลิตสารลดแรงตึงผิว (Surfactants) 
ที่ใช้ในผลิตภณัฑ์สว่นบคุคลในครัวเรือน และผลิตสารโพรพิลีน ออกไซด์  (Propylene Oxide) ที่ใช้ในการผลิตวสัดุฉนวน
และโฟม ( insulation and foam materials) ซึ่งธุรกิจชัน้น าปลายน า้ ( leading downstream businesses) ดังกล่าวจะ
กลายเป็นแพลตฟอร์มหลกัที่เติบโตอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อตอ่ยอดการบรูณาการในธุรกิจต้นน า้และธุรกิจปลายน า้ในอีก 5 – 10 
ปีข้างหน้า 

 
ทัง้นี ้จากการประมาณการ การเข้าซือ้ธุรกิจ/กิจการในครัง้นีจ้ะช่วยเพิ่มอตัราก าไรหลกัก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่า

เสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (core EBITDA) ของไอวีแอลในปี 2561 ในอตัราร้อยละ 25 และยงัช่วยเพิ่มก าลงัการผลติ
ในอตัรา  ร้อยละ 23 ในธุรกิจผลติภณัฑ์ที่มีมลูคา่เพิ่ม  

 
มลูคา่ของการเข้าซือ้กิจการ/สนิทรัพย์ซึง่ค านวณจากมลูคา่กิจการ (enterprise value) เทา่กบั 2,000 ล้านเหรียญ

ดอลลาร์สหรัฐ และภาระผูกพนัในเงินบ านาญ (pension obligations) เป็นเงินจ านวณไม่เกิน 76 ล้านเหรียญดอลลาร์
สหรัฐ 

 
ทัง้นี ้ธุรกรรมฯ ดงักลา่วเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.

20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทัง้ที่
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง  การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการ
ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียก
รวมกนัว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ”) ซึ่งตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ นัน้ ก าหนดให้
บริษัทต้องค านวณขนาดของรายการตามหลกัเกณฑ์การค านวณ จ านวน 4 เกณฑ์ โดยขนาดรายการของธุรกรรมฯ ตาม
เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน จะมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 16.26 ซึง่เป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์สงูสดุ และเมื่อค านวณ
รวมกบัขนาดของรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์อื่นของบริษัท ภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผา่นมา จะมีขนาดรายการรวมเทา่กบั
ร้อยละ 16.88 โดยอ้างอิงจากมูลค่าของสินทรัพย์รวมจากงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับงวดสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 
2562 ซึง่ถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปฯ กลา่วคือ รายการซึง่มีขนาดตัง้แตร้่อยละ 
15 ขึน้ไป แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ดังนัน้ บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการเข้าท าธุรกรรมฯ ต่อตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และจดัสง่หนงัสือเวียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วนั นบัจากวนัที่เปิดเผยรายการตอ่
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย (บญัชี 1) ที่แนบมาพร้อมนี ้

 
ส าหรับข้อมลูเพิ่มเติม นกัลงทนุสามารถศกึษาได้จากเอกสารน าเสนอเก่ียวกบัการเข้าซือ้กิจการเอทิลีนออกไซด์ 

(EO)/ โพรพิลนี ออกไซด์ (PO) แบบบรูณาการ ของ บริษัท Huntsman Corporation ซึง่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 
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จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                   (นายโซวิค รอย เชาว์ดร่ีู) 
           เลขานกุารบริษัท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งธุรกิจ/สินทรัพย์ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) (บัญชี 1) 
 

1. วันที่ตกลงเข้าท ารายการ 
 

บริษัทและ/หรือบริษัท Indorama Ventures Holdings LP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทและผู้ ขายได้    
ลงนามในสัญญาซือ้ขายหุ้ นและสินทรัพย์เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่เก่ียวเนื่องกับธุรกรรมฯ โดยบริษัทคาดว่าจะ
ด าเนินการเสร็จสิน้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัการอนมุตัิจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 

2.  คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท  
 
ผู้ซือ้:  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) และ/หรือบริษัท Indorama Ventures Holdings LP (“บริษัทย่อย

ผู้รับโอน”) (แล้วแตก่รณี) 
 
ผู้ขาย:   บริษัท Huntsman Corporation หรือ บริษัทยอ่ยที่จะเข้าเป็นผู้ขาย (แล้วแตก่รณี) 
 
ความสัมพันธ์กับบริษัท: คู่สญัญาไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เก่ียวข้องกันและไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 
และประกาศคณะกรรมการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัท  
จดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
 

3. มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ได้มา 
  

มลูค่ารวมของธุรกรรมฯ เท่ากบั 2,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่าประมาณ 61,960 ล้านบาท)1 โดย
บริษัทจะช าระเป็นเงินสดทัง้หมด 

  
 นอกจากนี ้บริษัทจะรับภาระผกูพนัในเงินบ านาญ (pension obligations) เป็นเงินจ านวณไมเ่กิน 76 ล้านเหรียญ

ดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเทา่ประมาณ 2,354 ล้านบาท) 
 
4. หลักเกณฑ์ในการก าหนดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา 
  

ราคาซือ้ขายนีเ้ป็นราคาที่ตกลงกนัระหว่างบริษัทและผู้ขาย โดยบริษัทได้พิจารณามลูค่าพืน้ฐานของสินทรัพย์
และกิจการ โดยอ้างอิงจากผลก าไร ทัง้ที่เกิดขึน้ในอดีตและที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต และกระแสเงินสดของกิจการ โดยได้

                                                      
1 อ้างอิงตามอตัราแลกเปลี่ยนของสกลุเงิน 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทา่กบั 30.980 บาท ณ วนัที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยอตัรา
แลกเปลี่ยนดงักลา่วนีจ้ะถกูใช้เพ่ืออ้างอิงเทา่นัน้ และจะถกูใช้ตอ่ไปตลอดทัง้สารสนเทศฉบบันี ้
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มีการประเมินมลูคา่ด้วยวิธีการตา่งๆ รวมทัง้การประเมินโดยวิธีเปรียบเทียบกบับริษัทท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั ธุรกรรมอื่นๆ 
ที่ผา่นมา และสว่นลดกระแสเงินสด 

  
5. ลักษณะทั่วไปของรายการ และขนาดของรายการ 
  

5.1  ลักษณะทั่วไปของรายการ 
  

ผู้ขายซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้จ าหนา่ยระดบัโลกในธุรกิจเคมีภณัฑ์ที่แตกต่างและประเภทชนิดพิเศษ (differentiated 
and specialty chemicals) โดยมีโรงงานผลิตอยูห่ลายแห่ง ทัง้นี ้เฉพาะในสว่นที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกรรมฯ นัน้ ผู้ขายจะแบง่
ขายเฉพาะสนิทรัพย์/ธุรกิจบางสว่น ที่ตัง้อยูท่ี่ (i) Port Neches รัฐเท็กซสั ประเทศสหรัฐอเมริกา (“โรงงาน Port Neches”), 
(ii) เมือง Dayton รัฐเท็กซสั ประเทศสหรัฐอเมริกา (“โรงงาน Dayton”), (iii) เมือง Alvin (Chocolate Bayou) รัฐเท็กซสั 
ประเทศสหรัฐอเมริกา (“โรงงาน Chocolate Bayou”), (iv) เมือง Botany รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย (“โรงงาน 
Botany”) และ (v) เมือง Ankleshwar ประเทศอินเดีย (“โรงงาน Ankleshwar”) 
  
 โดยธุรกิจ/สินทรัพย์ที่ได้มาจะมีก าลงัการผลิตรวมประมาณ 3 ล้านเมตริกตนัต่อปี ทัง้นี ้ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกับ
โครงสร้างของธุรกิจ/สินทรัพย์ที่ได้มาและรายละเอียดของผลิตภณัฑ์แยกตามที่ตัง้ของโรงงานนัน้ จะอธิบายในหวัข้อที่ 6 
ข้างล่างนี ้อนึ่ง ธุรกิจ/สินทรัพย์ที่ได้มาจะรวมถึงการได้มาซึ่งสิทธิบตัร จ านวน 269 สิทธิบตัรที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว 
และอีกจ านวน 191 สทิธิบตัรที่อยูร่ะหวา่งรอการอนมุตัิให้จดทะเบียน  
 
 นอกจากนี ้เนื่องจากธุรกรรมฯ นีเ้ป็นการผสมผสานของการเข้าซือ้ธุรกิจและสินทรัพย์ ซึ่งหากเป็นกรณีที่มีการ
ได้มาซึ่งหุ้นนัน้ จะไม่มีภาระผูกพนัอนัเป็นสาระส าคญัอื่นใดติดมาด้วย นอกเหนือจากภาระผูกพนัที่เกิดจากการด าเนิน
ธุรกิจตามปกติ และภาระผกูพนัในเงินบ านาญ (pension obligations) 
 

 5.2  ประเภทและขนาดของรายการ 
  

ขนาดของธุรกรรมฯ ซึง่ค านวณตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน จะมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 16.26 ซึง่
เป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์สงูสดุ และเมื่อค านวณรวมกบัขนาดของรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์อื่นของบริษัทภายในระยะเวลา 6 
เดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 16.88 โดยอ้างอิงจากมลูคา่ของสินทรัพย์รวมจากงบการเงินรวมของ
บริษัท ส าหรับงวดสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 โดยขนาดของรายการรวมเทา่กบัร้อยละ 16.88 นี ้ถือเป็นรายการประเภท
ที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปฯ กลา่วคือ เป็นรายการท่ีมีขนาดของรายการตัง้แต่ร้อยละ 15 ขึน้ไป แตต่ ่า
กวา่ร้อยละ 50  
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ทัง้นี ้การค านวณขนาดของรายการของธุรกรรมฯ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

เกณฑ์ สูตรการค านวณ 
ขนาดของรายการ 

(ร้อยละ) 
1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ที่มตีวัตน

สทุธิ (NTA) 

(NTA ของสนิทรัพย์ที่ได้มา X สดัสว่นท่ีได้มา) X100 
 

NTA ของบริษัทจดทะเบยีน 

ไม่ใช้ในการค านวณ
เนื่องจากธุรกิจ/

สนิทรัพย์ที่ได้มาเป็น
การผสมผสานของ
การเข้าซือ้ธุรกิจและ
สนิทรัพย์ที่แบง่แยก
จากธุรกิจทัง้หมดของ

ผู้ขาย 

2.  เกณฑ์ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน  

(ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปกติของสนิทรัพย์ที่ได้มา            
X สดัสว่นท่ีได้มา) X100 

 
ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปกติของบริษัทจดทะเบียน 

ไม่ใช้ในการค านวณ 
เนื่องจากธุรกิจ/

สนิทรัพย์ที่ได้มาเป็น
การผสมผสานของ
การเข้าซือ้ธุรกิจและ
สนิทรัพย์ที่แบง่แยก
จากธุรกิจทัง้หมดของ
ผู้ขาย โดยไมส่ามารถ
วดัคา่เสือ่มราคาและ
คา่ตดัจ าหนา่ย 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน
และภาษีส าหรับธุรกิจ 
/ สนิทรัพย์ที่แยกมาได้
จึงไมส่ามารถค านวณ

ก าไรสทุธิได้ 
3. เกณฑ์มลูคา่รวมสิง่ตอบแทน มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนที่ช าระให้หรือได้รับ X 100 

 
สนิทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบยีน 

16.26% 

4.  เกณฑ์มลูคา่หุ้นทนุท่ีบริษัทจด
ทะเบียนออกเพื่อช าระคา่ซือ้
สนิทรัพย์ 

จ านวนหุ้นทนุท่ีบริษัทออกเพื่อช าระคา่สนิทรัพย์ X 100 
 

จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วของบริษัทจดทะเบยีน 

ไม่ใช้ในการค านวณ
เนื่องจากบริษัทไมไ่ด้
มีการออกหุ้นใหมเ่พื่อ
ช าระเป็นสิง่ตอบแทน 
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6. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 
 
6.1  ข้อมูลทั่วไป 
 

6.1(i)  โรงงาน Port Neches  
ที่ตัง้ 2701 TX-136 Spur, Port Neches, รัฐเท็กซสั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ก าลงัการผลติ  (กิโลเมตริกตนั2ตอ่ปี) 

เอทิลนี (Ethylene)  
โพรพิลนี (Propylene) 
เอทิลนี ออกไซด์ (Ethylene Oxide) 
เอทิลนี ไกลคอล (Ethylene Glycol) 
ไดเอทิลนี ไกลคอล (Diethylene Glycol - DEG) 
สารลดแรงตงึผิว (Surfactants) 
โพรพิลนี ออกไซด์ (Propylene Oxide)  
เมทิล เทอร์เชียรี-บิวทิล อีเทอร์ (Methyl Tertiary-Butyl 
Ether - MTBE) 
โพรพิลนี ไกลคอล (Propylene Glycol) 
เอทธาโนลามีน (Ethanolamines - EOA) ((โมโนเอทา
โนลามีน (Monoethanolamine - MEA), ไดเอทาโนลา
มีน (Diethanolamine- DEA), ไตรเอทาโนลามีน 
(Triethanolamine - TEA)) 

218 
64 

590 
404 

39 
263 
238 
731 

 
66 

181 

ขนาดพืน้ท่ี 2,840 เอเคอร์ 
โครงสร้างพืน้ฐาน และระบบการขนส่ง
สนิค้าและวตัถดุิบ 

การขนสง่ทางรถไฟ ทางรถบรรทกุ ทางเรือ และทางทอ่ 

 
6.1(ii) โรงงาน Dayton  

ที่ตัง้ 2892 US Highway 90, Dayton, รัฐเท็กซสั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ก าลงัการผลติ  (กิโลเมตริกตนัตอ่ปี) 

สารลดแรงตงึผิว (Surfactants) 36 
ขนาดพืน้ท่ี 270 เอเคอร์ 
โครงสร้างพืน้ฐาน และระบบการขนส่ง
สนิค้าและวตัถดุิบ 

การขนสง่ทางรถไฟ และทางรถบรรทกุ 

 

                                                      
2 กิโลเมตริกตนั หมายถึง 1,000 เมตริกตนั 
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6.1(iii) โรงงาน Chocolate Bayou  

 
ที่ตัง้ FM Road 2917, Alvin, รัฐเท็กซสั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ก าลงัการผลติ  (กิโลเมตริกตนัตอ่ปี) 

ลเินียร์ อลัคิลเบนซีน (LAB) และอลัคิลเลต (Alkylates)  181 
ขนาดพืน้ท่ี 6 เอเคอร์ 
โครงสร้างพืน้ฐาน และระบบการขนส่ง
สนิค้าและวตัถดุิบ 

การขนสง่ทางรถไฟ ทางรถบรรทกุ ทางเรือ และทางทอ่ 

 
6.1(iv)  โรงงาน Botany  

 
ที่ตัง้ 77 Denison Street, Hillsdale, รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลยี 
ก าลงัการผลติ   (กิโลเมตริกตนัตอ่ปี) 

เอทิลนี ออกไซด์ (Ethylene Oxide) 
สารลดแรงตงึผิว (Surfactants) 
ไกลคอล อีเทอร์ (Glycol Ethers) 
ไกลคอล (Glycols) 

45 
45 
7 

23 
ขนาดพืน้ท่ี 14 เอเคอร์ 
โครงสร้างพืน้ฐาน และระบบการขนส่ง
สนิค้าและวตัถดุิบ 

การขนสง่ทางรถบรรทกุ และทางทอ่ 

 
6.1(v) โรงงาน Ankleshwar  

 
ที่ตัง้ Plot No. 321, Gujarat Industrial Development Corporation, Panoli เ มื อง 

Ankleshwar รัฐคชุราต (Gujarat) ประเทศอินเดีย 
ก าลงัการผลติ   (กิโลเมตริกตนัตอ่ปี) 

สารลดแรงตงึผิว (Surfactants) และเอมีน (Amines) 16 
ขนาดพืน้ท่ี 5 เอเคอร์ 
โครงสร้างพืน้ฐาน และระบบการขนส่ง
สนิค้าและวตัถดุิบ 

การขนสง่ทางรถบรรทกุ 
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6.2 โครงสร้างการถอืครองสินทรัพย์ของธุรกิจ/สินทรัพย์ที่ได้มา 
 

ก่อนเข้าท าธุรกรรมฯ โครงสร้างการถือครองสนิทรัพย์ของธุรกิจ/สนิทรัพย์ที่ได้มา เป็นดงันี ้
 

บริษัท Huntsman Corporation (ประเทศสหรัฐอเมริกา) 

36.4% 

บริษัท Huntsman (Holdings) 
Netherlands BV 

บริษัท Huntsman International LLC (ประเทศสหรัฐอเมริกา) 

บริษัท Huntsman Investment 
(Netherlands) BV 

บริษัท Huntsman International 
(India) Private Limited* 

(มีการด าเนินธุรกิจที่โรงงาน 
Ankleshwar) 

บริษัทยอ่ยอ่ืนๆ ของ Huntsman 
Entities 

63.6% 

บริษัท Huntsman Australia 
Holdings LLC 

บริษัท Huntsman Surfactants 
Technology Corporation  

บริษัท Huntsman Corporation 
Australia Pty Limited** 

(มีการด าเนินธุรกิจที่โรงงาน 
Botany) 

บริษัท Huntsman Propylene 
Oxide LLC** (มีการด าเนินธุรกิจ

ที่โรงงาน Port Neches) 

บริษัท Huntsman International 
Fuels LLC** 

(มีการด าเนินธุรกิจที่โรงงาน Port 
Neches) 

บริษัท Huntsman Petrochemical 
LLC* (มีการด าเนินธุรกิจที่

โรงงาน Port Neches, โรงงาน 
Dayton และโรงงาน Chocolate 

Bayou) 

** การได้มาโดยการถือครองหุ้น 

* การได้มาโดยสนิทรัพย์ 
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6.3  ข้อมูลทางการเงนิและผลการด าเนินงานโดยประมาณการ (Proforma)* อย่างย่อ 
 

เนื่องจากการเข้าซือ้กิจการในครัง้นีเ้ป็นการผสมผสานของการเข้าซือ้ธุรกิจและสนิทรัพย์ ตารางด้านลา่งจะแสดง
ข้อมูลทางการเงินโดยประมาณการ (Proforma) ของธุรกิจ/สินทรัพย์ที่ได้มา เพื่อให้สามารถเข้าใจเก่ียวกับข้อมูลทาง
การเงินได้ชดัเจนขึน้ กลา่วคือ    
 

(i) ณ เดือนมีนาคม 2562 สนิทรัพย์รวมสทุธิ (total net assets) ของธุรกิจ/สนิทรัพย์ที่ได้มา** มีมลูคา่ประมาณ 
889 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเทา่ประมาณ 27,541 ล้านบาท) 
 

(ii) จดุเดน่ทางการเงิน** ของธุรกิจ/สนิทรัพย์ที่ได้มา ดงัตารางด้านลา่งตอ่ไปนี ้ 
 

หนว่ย: ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
รายการ 2559 2560 2561 

รายได้โดยประมาณการ 
(Proforma Revenue)  

1,511 
(~46,810 ล้านบาท)  

1,830 
(~56,693 ล้านบาท) 

1,969 
(~60,999 ล้านบาท) 

ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี คา่
เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหนา่ย 
โดยประมาณการ (Proforma 
EBITDA) 

291 
(~9,015 ล้านบาท) 

317 
(~9,820 ล้านบาท) 

363 
(~11,245 ล้านบาท) 

* เน่ืองจากธุรกิจ/สินทรัพย์ที่ได้มาถูกแบ่งขายจากธุรกิจทัง้หมดของผู้ขาย  
** แหล่งที่มาของข้อมูลทางการเงนิ – อ้างอิงจากรายงานทางการเงนิของที่ปรึกษาของผู้ขาย 
*** สิบสองเดือนสิน้สุดไตรมาสที่ 1 ปี 2562 หมายถึง ระยะเวลาตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 
 

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

ธุรกรรมฯ ในครัง้นีถื้อเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อยกระดบัการเติบโตในธุร กิจใหม่ของไอวีแอล ได้แก่ ธุรกิจ
ออกไซด์แบบบูรณาการ (Integrated Oxides) (ซึ่งก่อนหน้านีเ้รียกว่า “ธุรกิจโอเลฟินส์”) และธุรกิจเคมีภณัฑ์ชนิดพิเศษ 
(Specialty chemicals) อีกทัง้ยงัก่อให้เกิดการท างานร่วมกันกับธุรกิจออกไซด์ (Oxides) และธุรกิจโอเลฟินส์ (Olefins) 
ของไอวีแอลในประเทศสหรัฐอเมริกาได้โดยทนัที ได้แก่ บริษัท Indorama Ventures (Oxides & Glycols) LLC (“IVOG”) 
และบริษัท Indorama Ventures Olefins LLC (“IVOL”) โดยการถ่ายทอดทกัษะและวิธีการทางเทคนิค และยงัเพิ่มโอกาส
ในการเข้าสู่ตลาดและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัท อาทิ โพลียูรีเทน (Polyurethanes) สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร 
(agrochemicals) แหลง่น า้มนั (oilfield) น า้มนัเชือ้เพลงิ (fuel) และสารเติมแตง่ในสารหลอ่ลืน่ (lube additives)  

 
ทัง้นี ้ธุรกรรมฯ ดังกล่าวจะเป็นการขยายขอบเขตความเช่ียวชาญของไอวีแอลผ่านความเป็นเลิศในการ

ด าเนินงาน ในระดับมาตรฐานสากล สูตรที่แตกต่าง เทคโนโลยีและการกระจายตวัทางภูมิศาสตร์ส าหรับสารเอทิลีน
ออกไซด์ (EO) และสารเอทิลีนออกไซด์อนุพันธ์ (EOD) และเคมีภณัฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) รวมทัง้บรรลุ
กระแสเงินสดที่หลากหลายและมัน่คง 
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8. แหล่งที่มาของเงนิทุน 
 
ในการเข้าท าธุรกรรมฯ มลูคา่ 2,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ในครัง้นี ้บริษัทจะใช้แหลง่เงินทนุจากกระแสเงิน

สดภายใน และบริษัทจะท าสญัญาเงินกู้ยืมระยะสัน้ (Bridge Loan Facility Agreement) กบัสถาบนัการเงิน ในวงเงินรวม
สงูสดุไม่เกิน 1,500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ส าหรับในกรณีหลงันัน้ จะไม่มีเง่ือนไขใดๆ ในข้อตกลงทางการเงินที่จะ
สง่ผลกระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 
9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตัดสินใจเข้าท าธุรกรรมฯ 

 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าท าธุรกรรมฯ ดังกล่าว โดยเห็นว่ามีความ

เหมาะสม และจะก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัทตามเหตผุลที่ระบไุว้ในข้อ 7 ข้างต้น 
 

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัท ซึ่ งแตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทในข้อ 9 
 

 -ไมม่ี- 
 

11. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น ทัง้ทางตรง
และทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
 
-ไมม่ี- 
 

12. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญ ซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการของสินทรัพย์ที่ได้มา 
 
-ไมม่ี- 
 

13. หมายเหตุเพิ่มเติม 
 
-ไมม่ี- 


