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ข่ าวเด่ นรายสัปดาห์ -- สานักงานส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล
ฉบับที่ 93 : เดือนพฤษภาคม 2561 (21 – 25 พฤษภาคม 2561)
บริษัท INDORAMA VENTURES ประเทศไทย เข้าซื้อกิจการบริษัทอิสราเอล
บริษัท Indorama Ventures Public Company Limited (IVL) ซึ่งมีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่
ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย และมีโรงงานอยู่ใน 25 ประเทศครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วโลก ได้แก่ เอเชีย ยุโรป
อเมริ ก าเหนื อ และแอฟริ ก า เช่ น อิ น โดนี เซี ย จี น อิ น เดี ย ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เมี ย นมาร์ เนเธอร์ แ ลนด์ เยอรมั น
ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี เดนมาร์ค ลิธัวเนีย โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ค สเปน ตุรกี ไนจีเรีย กานา
โปรตุเกส ลักเซ็มเบิร์ค สหรัฐฯ เม็ กซิโก แคนาดา เป็นต้น ได้ได้มีข้อตกลงเข้าซื้อกิจการของบริษัท AVGOL
INDUSTRIES 1953 LTD. ของประเทศอิสราเอลเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 จานวนร้อยละ 65.72 หรือมี
มูลค่ามากกว่า 1.7 พันล้านเชคเกล (ประมาณ 15.24 พันล้านบาท) และคาดการณ์ว่ากระบวนการเข้ าซื้อ
กิจการจะสาเร็จเรียบร้อยตามข้อระเบียบต่างๆ ภายในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2018
ทั้งนี้ บริษัท Indorama Ventures เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลกที่มีฐานการผลิต 75 แห่ง
ใน 25 ประเทศ มี ร ายได้ จ ากการขายรวม 8.4 พั น ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ในปี 2560 โดยมี ลู ก ค้ า เป็ น
บริษัทผู้ผลิตชั้นนาในหลากหลายกลุ่มสินค้า เช่น อาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน และของ
ใช้ส่วนตัว ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ สิ่ง
ทอ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษั ทมี ความใกล้ ชิดกั บชี วิต ผู้ ใช้ สิ น ค้านั บ ล้ านคนทั่ ว โลก เช่ น ขวดน้ า
จ านวน 1 ใน 5 ขวด ท าจากเม็ ด พลาสติ ก ของบริ ษั ท ผ้ า อ้ อ มเด็ ก
ระดับพรีเมียมจานวน 1 ใน 2 และ ถุงลมนิรภัยจานวน 1 ใน
4 ที่ใช้ทั่วโลก ได้ทามาจากเส้นใยของบริษัท ในขณะที่ บริษัท
AVGOL INDUSTRIES ข อ งป ร ะ เท ศ อิ ส ราเอ ล ถื อ เป็ น
บริษัทผู้ผลิตสินค้าประเภทสุขอนามัยที่ไม่ใด้ทามาจากผ้าทอ
ขนาดใหญ่ เป็ น ล าดั บ ที่ 3 ของโลก โดยมี ส่ ว นแบ่ ง ตลาด
ประมาณร้อยละ 10 ได้แก่สินค้าประเภทผ้าอ้อมสาหรับทารก
และผู้สู งวัย ผ้าอนามัยส าหรับ สุภาพสตรี เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้คิดค้นนวั ตกรรม AVSPUN และ
AVSOFT hydro – entangled spun laid fabrics ซึ่งมีลักษณะบางเบา อ่อนนุ่ม และมีประสิทธิภาพในการ
ใช้งานมากขึ้น โดยที่บริษัทฯ มีพนักงานจานวน 900 อัตรา ในอุตสาหกรรมการผลิตจานวน 6 แห่ง ทั่วโลก
เช่น สหรัฐฯ รัสเซีย จีน อินเดีย เป็นต้น

Disclaimer :ข้ อมูลต่ างๆที่ปรากฏ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากแหล่ งข้ อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ ในการให้ ข้อมูลแก่ ผ้สู นใจเท่ านั้น โดยสานักงาน
ส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่ รับผิดชอบในความเสี ยหายใดใดที่อาจเกิดขึน้ จากการที่มีบุคคลนาข้ อมูลนี้ไปใช้ ไม่ ว่ากรณีใดและโดยทางใด
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แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper 15/05/2018
ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ
ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าสุขอนามัยเป็นการเข้าถึงตลาดผู้บริโภคมากที่สุดในสินค้า
ประเภท disposal nonwovens ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าตลาดสินค้าสุขอนามั ยของโลกจะมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องประมาณร้อยละ 6 – 7 ในแต่ละปี และมีอุปสงค์ ความต้องการต่อสินค้าสุขอนามัยแบบ nonwovens
เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้น
ของ GDP per capita ของประเทศเหล่านั้น ในกลุ่มประเทศอเมริกาใต้ แอฟริกา และเอเชีย (เช่น จีน อินเดีย
เป็นต้น) ทั้งนี้ การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวจะทาให้บริษัท Indorama Ventures ขยายโอกาสในการเป็นผู้นาการ
ผลิ ต สิ น ค้ า ประเภทสุ ข อนามั ย ส่ ว นบุ ค คลในตลาดสิ น ค้ า ประเภท nonwovens market นอกจากนี้ บริษั ท
AVGOL INDUSTRIES ได้มีข้อเสนอในด้าน high values – added (HVA) portfolio และนวัตกรรมสินค้าเพื่อ
เข้าถึงตลาดผู้บริโภคได้หลากหลายและปริมาณเพิ่มขึ้นจากทั่วโลก
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