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     ยอดการซื้อขาย ควบรวมกิจการในอุตสาหกรรม high – tech ของอิสราเอลลดลงเป็นประวัติการณ์ 
 

จากรายงาน Exits Reports เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ของ IVC Research Center และ 
Meitar Liquornik Geva Leshem Tal ซึ่งเป็นบริษัทด้านกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอิสราเอล ระบุ
ข้อมูลว่า ในช่วงระยะเวลาครึ่งปีแรกของปี 2017 บริษัทในอุตสาหกรรม high – tech ของประเทศ
อิสราเอลมีมูลค่าการซื้อขายกิจการ การควบรวมกิจการประมาณ 1.95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในจ านวน 
57 ข้อตกลง โดยแบ่งเป็น (1) Merger and Acquisition (M&A) จ านวน 46 ข้อตกลง (2) Initial Public 
Offerings (IPOs) จ านวน 7 ข้อตกลง และ (3) Buyouts จ านวน 4 ข้อตกลง ซึ่งมีมูลค่า 1.51 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ 227 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 218 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามล าดับ ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยของ
มูลค่า exit deals ในอุตสาหกรรม high – tech ของประเทศอิสราเอลใน 6 เดือนแรกของปี 2017 มี
เพียงประมาณ 34 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงอย่างมากเม่ือเทียบกับของปี 2016 ที่ระดับ 
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มูลค่า 87 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยประมาณการณ์ว่ามีมูลค่าต่ าที่สุดในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา ทั้งในด้าน
จ านวนข้อตกลงและมูลค่าของข้อตกลงทั้งหมด 

ทั้งนี้ ข้อตกลงที่มีมูลค่าสูง
ที่สุดใน 6 เดือนแรกของปี 
2017  คื อ  acquisition 
ของบริษัท  Valtech โดย 
บ ริ ษั ท  Edwards 
Lifescience (US) ซึ่ ง มี
มูลค่า 340 ล้านดอลลาร์
สหรั ฐฯ  ล าดั บที่  2  คื อ 
acquisition ข อ ง บ ริ ษั ท 
Juno LAB โดยบริษัท Gett 
(Israel) ซึ่ งมีมูลค่ า  200 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ
ล าดับที่ 3 คือ acquisition 
ของบริ ษั ท  Servotronix  
โดย บริษัท Midea (China) 
ซึ่ ง มี มู ล ค่ า  1 7 0  ล้ า น
ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมูลค่า

รวมของ acquisition ทั้ง 3 บริษัทมีมากกว่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเกือบร้อยละ 36 ของมูลค่าของ 
exit deals ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2017 ทั้งนี้  Meitar Liquornik Geva Leshem Tal (Mr. Alon 
Sahar) ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางภาษีของสหรัฐอเมริกา หรือ
การเปลี่ยนแปลงข้อระเบียบการลงทุนของธุรกิจในต่างประเทศของประเทศจีนอาจเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งซึ่ง
กระทบกับการลดลงของมูลค่าการซื้อขายและควบรวมกิจการบริษัท high – tech ของประเทศอิสราเอล 
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โดยระบุว่าการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภาษีในประเทศสหรัฐฯ อาจท าให้บริษัทเอกชนต้องมีการทบทวน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเงินทุนเกี่ยวกับการซื้อขายและควบรวมกิจการกับบริษัทต่างชาติ และนโยบาย
การเปลี่ยนแปลงข้อระเบียบการลงทุนของธุรกิจในต่างประเทศของประเทศจีนอาจส่งผลกระทบในทิศทาง
เดียวกัน นอกจากนี้ Meitar Liquornik Geva Leshem Tal (Mr. Dan Shamgar) ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในการ
อธิบายสภาวการณ์ของมูลค่า M&A ที่ลดลงอย่างมากว่าต้องค านึงถึงสภาพปริมาณของการลงทุนที่เพ่ิมสูงขึ้น
และสภาพคล่องของจ านวนทุนทีมี่หลงเหลืออยู่ส าหรบัการขยายการลงทุนในอนาคต 

  นอกจากนี้ IVC Research Center, CEO (Mr. Koby Simana) ให้ข้อมูลว่ามีความเป็นไปได้
ทีแ่นวโน้มการลงทุนในบริษัท high – tech สรา้งมูลค่าการลงทุนทีเ่พ่ิมขึน้และอัตราการลงทุนที่เติบโตขึน้ และ
เป็นผลท าให้นักลงทุนและเจ้าของกิจการหรือบริษัทมีความลังเลใจในการที่จะตัดสินใจขายกิจการหรือบริษัท
ของตนในราคาตลาดปัจจบุัน เนื่องจากคาดหวังจะได้ราคาขายที่ดีกว่าในอนาคต ซ่ึง Mr. Simana คาดการณ์ว่า
ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2017 สถาณการ์ของ M&A ในบริษัท high – tech ของประเทศอิสราเอลจะอยู่ใน
ภาวะสมดุลย์มากขึน้ 

แหล่งข้อมูลจาก : Globes Newspaper  07/07/60 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ 
       10  กรกฎาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     ฉบับที่ 48 :  เดือนกรกฎาคม 2560 (10 – 14 กรกฎาคม 2560) 

 


