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เรื่ อง

การเข้ าซื ้อกิจการผลิตเส้ นใยสาหรับยางรถยนต์ ของ DuraFiber ประเทศเม็กซิโก

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) (“ไอวีแอล” หรื อ “บริ ษัท”) ขอเรี ยนให้ ทราบว่า เมื่อวันที่ 11
สิงหาคม 2560 บริ ษัท Indorama Netherlands BV (“INBV”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยทางอ้ อม ได้ ลงนามในสัญญาซื ้อกิจการใน
อัตราร้ อยละ 100 ของกิจการ DuraFiber Technologies México Operations, S. A. DE C. V. (“DuraFiber”) (ชื่อเดิมคือ
Performance Fibers México Operations, S.A. de C.V.) ซึง่ เป็ นกิจการผลิตเส้ นใยสาหรับยางรถยนต์
โดยโรงงานของ DuraFiber นัน้ ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่เดียวกันกับบริ ษัท Indorama Ventures Polymers Mexico, S.DE
R.L. DE C.V. รัฐเกเรตาโร ประเทศเม็กซิโก และเป็ นผู้นาระดับโลกในการผลิตสิง่ ทอสาหรับอุตสาหกรรมที่มีความทนทาน
สูง เช่น อุปกรณ์การเสริ มกาลังของยางรถยนต์ และวัสดุพิเศษสาหรับใช้ งานเฉพาะด้ าน ทังนี
้ ้ โรงงานของ DuraFiber แห่ง
นี ้มีกาลังการผลิต PET High Modulus Low Shrinkage (PET HMLS), PET Heavy Denier Industrial (PET HDI) และ
ไนลอน 6 (industrial Nylon 6) สาหรับใช้ ในยางรถยนต์และอุตสาหกรรมสิง่ ทอ รวม 37,500 ตัน/ปี
ในการเข้ าซื ้อกิจการของ DuraFiber นันสอดคล้
้
องกับกลยุทธ์ของบริ ษัท ที่ต้องการสร้ างการเติบโตเพิ่มเติมใน
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่ม (High Value Added) ในกลุม่ ยานยนต์ อีกทังเป็
้ นส่วนเติมเต็มให้ กบั กลุม่ ผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอ
สาหรับยางในรถยนต์ในส่วนที่เกี่ยวกับยางรถยนต์ของบริ ษัท นอกจากนี ้ ยังเป็ นการเพิม่ โอกาสให้ กบั ธุรกิจอื่นทีม่ ีอยูใ่ น
ปั จจุบนั ของบริษัทด้ วย ทังนี
้ ้ การผสมผสานของธุรกิจทีม่ คี วามแข็งแกร่งด้ วยผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับการยอมรับ และข้ อมูลด้ าน
การตลาดเชิงลึกทีบ่ ริ ษัทมีในระดับโลกจะช่วยให้ บริ ษัทสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ดียงิ่ ขึ ้น
ทังนี
้ ้ มูลค่าของการได้ มาซึง่ กิจการดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ขนาดของรายการมีขนาดตา่ กว่าร้ อยละ 15 และจากการคานวณขนาดของรายการ
รวมที่เกิดขึ ้นระหว่าง 6 เดือน ผลรวมของขนาดรายการมีมลู ค่าตา่ กว่าร้ อยละ 15 จึงไม่เข้ าข่ายทีจ่ ะต้ องรายงานสารสนเทศ
ตามเกณฑ์ในเรื่ องการได้ มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ตามที่กาหนดไว้ ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้ มาจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทังที
้ ่
มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
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อนึง่ การเข้ าซื ้อกิจการดังกล่าวนี ้ขึ ้นอยูก่ บั การได้ รับอนุมตั ิจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมถึง การอนุมตั ิ
จาก Mexican Antitrust Commission ด้ วย โดยบริ ษัทคาดว่าการเข้ าซื ้อกิจการครัง้ นี ้จะดาเนินการแล้ วเสร็ จภายใน
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2560
นอกจากนี ้ บริ ษัทขอเรี ยนเพิ่มเติมว่าบริษัทได้ ตกลงที่จะเข้ าซื ้อกิจการ DuraFiber Longlaville ในประเทศฝรั่งเศส
อีกแห่งหนึง่ ด้ วย โดยโรงงานในประเทศฝรั่งเศสนี ้มีกาลังการผลิตเส้ นใยสาหรับใช้ ในยางรถยนต์ รวม 35,000 ตัน/ปี โดย
บริ ษัทจะรายงานเพิ่มเติมอีกครัง้ เมื่อมีการลงนามในสัญญาซื ้อกิจการดังกล่าวเรี ยบร้ อยแล้ ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายโซวิค รอย เชาว์ดรู ี่)
เลขานุการบริ ษัท

INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
75/102 Ocean Tower 2, 37th Floor, Asoke Road, Klongtoey Nuer, Wattana, Bangkok 10110, Thailand
Tel. 02-661-6661 Fax. 02-661-6664
www.indoramaventures.com

