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   บริษัท Frutarom ของอิสราเอลเข้าซื้อบริษัท Mighty ของไทย 

  บริษัท Frutarom Industries Ltd. ซึ่งด ำเนินธุรกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำปรุงรส แต่ง
กลิ่นและรสชำติของอำหำรและเครื่องดื่มของอิสรำเอล ประกำศเมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2560 ว่ำได้มีกำรลง
นำมในข้อตกลงกำรซื้อบริษัท Mighty Co. Ltd. ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส เพ่ือใช้ใน
ผลิตภัณฑ์อำหำร เช่น เบเกอรี่ เครื่องดื่ม สำรเพ่ือสุขภำพ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ซุป และอำหำรขบเคี้ยวต่ำงๆ 
เป็นต้น (ซึ่งรวมถึงกิจกำรของบริษัท Maharaj Food Co. Ltd. และบริษัท Mighty International Co. Ltd.) 
ด้วยมูลค่ำกำรซื้อขำยประมำณ 393 ล้ำนบำท หรือ 12 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ (ไม่รวมหนี้สิน) โดย ภำยใต้
ข้อก ำหนดของข้อตกลง บริษัท Frutarom Industries Ltd. จะมี initially acquire ร้อยละ 49   ของบริษัท 
Mighty Co. Ltd. และจะเข้ำรวมกิจกำรร้อยละ 60 ในขั้นต่อไป โดยคำดกำรณ์ว่ำจะใช้เวลำด ำเนินกำรอีก
หลำยเดือน 

   ทั้งนี้ มูลค่ำยอดกำรจ ำหน่ำยสินค้ำของบริษัท Mighty Co. Ltd. เมื่อปีที่ผ่ำนมำ ประมำณ
500 ล้ำนบำท หรือ 15 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ และมีอัตรำกำรเติบโตของรำยได้ร้อยละ 12 ในช่วงระยะเวลำ 
4 ปี ที่ผ่ำนมำด้วย บริษัท Mighty Co. Ltd. ซึ่งก่อตั้งในปี 1989 และเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นน ำของประเทศ
ไทยในด้ำนกำรพัฒนำ ผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำเครื่องปรุงรสส ำหรับผลิตภัณฑ์อำหำร รวมทั้งกำรพัฒนำรสชำติ
อำหำร และมีนวัตกรรมด้ำนกำรคิดค้นพัฒนำสินค้ำเครื่องปรุงรสโดยศูนย์ R & D ของบริษัท กำรเข้ำซื้อ
กิจกำรของบริษัท Mighty Co. Ltd. ของประเทศไทยดังกล่ำวถือเป็นกำรเข้ำซื้อกิจกำร ครั้งที่ 2 ในรอบปี 
2017 ของบริษัท Frutarom Industries Ltd. โดยก่อนหน้ำนี้ บริษัท Frutarom Industries Ltd. ได้เข้ำซื้อ
กิจกำรบริษัทผู้ผลิตเครื่องปรุงรสในประเทศเวียดนำม (WFF) ทั้งนี้ กำรเข้ำซื้อกิจกำรดังกล่ำวเป็นยุทธศษสตร์
ของบริษัท Frutarom Industries Ltd. ที่ต้องกำรขยำยฐำนกำรผลิตมำยังกลุ่มประเทศในแถบเอเชียมำกขึ้น 
โดยบริษัท Frutarom Industries Ltd. ได้มีกำรเข้ำซื้อกิจกำรบริษัทผลิตเครื่องปรุงในประเทศอินเดีย (บริษัท 
Sonarome) เมื่อปี 2015 บริษัทผลิตเครื่องปรุงในประเทศจีนและฮ่องกงเมื่อปี 2016 รวมทั้งกำรจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติกำร R & D ที่กรุงเซียงไฮ้ ประเทศจีน      
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ทั้งนี้ นำย Ori Yehudai ซึ่งเป็น Frutarom Group President และ CEO ของบริษัท Frutarom Industries 
Ltd. ระบุว่ำกำรเข้ำซื้อรวมกิจกำรกับบริษัท Mighty Co. Ltd. ของประเทศไทยดังกล่ำว จะท ำให้เป็นกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์และกำรวำงต ำแหน่งกำรผลิตสินค้ำเครื่องปรุงรสและอ่ืนๆ ในประเทศไทยให้ชัดเจนมำกขึ้น และจะ
ได้ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) อย่ำงมีนัยส ำคัญในด้ำนควำมสำมำรถทำงนวัตกรรม
และ R & D ของบริษัทในประเทศ รวมทั้งกำรใช้ประโยชน์ด้ำนกำรเป็นศูนย์กำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำในตลำด
ประเทศไทยซึ่งถือว่ำเป็นตลำดส ำคัญมำกที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีอัตรำกำร
เติบโตของตลำดสูงมำก ทั้งนี้  ในส่วนของบริษัท Mighty Co. Ltd. ซึ่งมี ดร.วสันต์ รัตนำนุภำพ ต ำแหน่ง 
President และ CEO ของบริษั ท  และคุณวัชรีกุล  รัตนำนุภำพ  ต ำแหน่ ง Vice President Sales and 
Marketing และคุณบุญส่ง พจนสุวรรณชัย ต ำแหน่ง COO ของบริษัท จะยังคงปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ของบริษัทและเข้ำร่วมทีมบริหำรของ Frutarom Group ในด้ำนสินค้ำเครื่องปรุงในทวีปเอเชีย นอกจำกนี้ บริษัท 
Frutarom Industries Ltd. ได้มีนโยบำยให้ควำมส ำคัญกับภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือพัฒนำกำรเติบโต
ของบริษัทในอนำคตอีกด้วย โดยวำงเป้ำหมำยไว้ว่ำภำยในปี 2020 จะมียอดจ ำหน่ำยสินค้ำกว่ำ 2 พันล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐฯ      
แหล่งข้อมูลจำก : Globes Newspaper   22/10/60 

ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ 

  บริษัท Frutarom Industries Ltd. ก่อตั้งเมื่อปี 1933 และเป็นบริษัทที่มีอัตรำกำรเติบโต
ทำงธุรกิจในระดับค่อนข้ำงสูง มีกำรผลิตและจ ำหน่ำยเครื่องปรุงรสที่มีคุณภำพส ำหรับสินค้ำอำหำรและ
เครื่องดื่ม functional food pharmaceutical และ nutraceutical เป็นต้น โดยมีสินค้ำกว่ำ 31 ,000 
รำยกำร จ ำหน่ำยให้ผู้บริโภคกว่ำ 15,500 รำยใน 145 ประเทศ และมีศูนย์ R & D ของบริษัท 41 แห่ง และ
สำขำส ำนักงำนขำย 79 แห่ง ทั่วโลก และกำรที่บริษัท Frutarom Industries Ltd. ได้เข้ำซื้อรวมกิจกำร
บำงส่วนกับบริษัท Mighty Co. Ltd. ของประเทศไทย อำจเป็นประโยชน์ในด้ำนกำรพัฒนำสินค้ำเครื่องปรุงรส
อำหำรและเครื่องดื่มผ่ำน technology transfer และ R & D รวมทั้งกำรใช้วัตถุดิบและสินค้ำในประเทศ กำร
ขยำยช่องทำงกำรตลำดของสินค้ำเพิ่มมำกข้ึนในอนำคต 
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