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      บรษิัท INDORAMA VENTURES ประเทศไทย เขา้ซื้อกิจการบรษิัทอสิราเอล 

 

  บริษัท Indorama Ventures Public Company Limited (IVL) ซึ่งมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่
ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย และมีโรงงานอยู่ใน 25 ประเทศครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วโลก ได้แก่ เอเชีย ยุโรป 
อเมริกาเหนือและแอฟริกา เช่น อินโดนีเซีย จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน 
ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี เดนมาร์ค ลิธัวเนีย โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ค สเปน ตุรกี ไนจีเรีย กานา 
โปรตุเกส ลักเซ็มเบิร์ค สหรัฐฯ เม็กซิโก แคนาดา เป็นต้น ได้ได้มีข้อตกลงเข้าซื้อกิจการของบริษัท AVGOL 
INDUSTRIES 1953 LTD. ของประเทศอิสราเอลเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 จ านวนร้อยละ 65.72 หรือมี
มูลค่ามากกว่า 1.7 พันล้านเชคเกล (ประมาณ 15.24 พันล้านบาท) และคาดการณ์ว่ากระบวนการเข้าซื้อ
กิจการจะส าเร็จเรียบร้อยตามข้อระเบียบต่างๆ ภายในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2018 

          ทั้งนี้ บริษัท Indorama Ventures เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลกที่มีฐานการผลิต 75 แห่ง 
ใน 25 ประเทศ มีรายได้จากการขายรวม 8.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี  2560 โดยมีลูกค้าเป็น
บริษัทผู้ผลิตชั้นน าในหลากหลายกลุ่มสินค้า เช่น อาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน และของ  

ใช้ส่วนตัว ผลิตภัณฑ์เพ่ือการดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ สิ่ง
ทอ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทมีความใกล้ชิดกับชีวิตผู้ใช้สินค้านับล้านคนทั่วโลก เช่น ขวดน้ า
จ านวน 1 ใน 5 ขวด ท าจากเม็ดพลาสติกของบริษัท ผ้าอ้อมเด็ก  

ระดับพรีเมียมจ านวน 1 ใน 2 และ ถุงลมนิรภัยจ านวน 1 ใน 
4 ที่ใช้ทั่วโลก ได้ท ามาจากเส้นใยของบริษัท ในขณะที่ บริษัท 
AVGOL INDUSTRIES ข อ งป ร ะ เท ศ อิ ส ร า เอ ล  ถื อ เป็ น
บริษัทผู้ผลิตสินค้าประเภทสุขอนามัยที่ไม่ใด้ท ามาจากผ้าทอ
ขนาดใหญ่ เป็นล าดับที่  3 ของโลก โดยมีส่วนแบ่งตลาด
ประมาณร้อยละ 10 ได้แก่สินค้าประเภทผ้าอ้อมส าหรับทารก

และผู้สูงวัย ผ้าอนามัยส าหรับสุภาพสตรี เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้คิดค้นนวัตกรรม AVSPUN และ 
AVSOFT hydro – entangled spun laid fabrics ซึ่งมีลักษณะบางเบา อ่อนนุ่ม และมีประสิทธิภาพในการ
ใช้งานมากขึ้น โดยที่บริษัทฯ มีพนักงานจ านวน 900 อัตรา ในอุตสาหกรรมการผลิตจ านวน 6 แห่ง ทั่วโลก 
เช่น สหรัฐฯ รัสเซีย จีน อินเดีย เป็นต้น  

 

                                                   ฉบบัที่ 93 :  เดอืนพฤษภาคม 2561 (21 – 25 พฤษภาคม 2561) 

 



 
  

 Disclaimer :ข้อมูลต่างๆท่ีปรากฏ เป็นข้อมูลท่ีได้จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพือ่วัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่าน้ัน โดยส านักงาน 
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่รับผดิชอบในความเสียหายใดใดท่ีอาจเกิดขึน้จากการท่ีมีบุคคลน าข้อมูลน้ีไปใช้ไม่ว่ากรณีใดและโดยทางใด 

    2 | P a g e  

 
Weekly Press Release from Tel Aviv, Israel. 

 ข่าวเด่นรายสัปดาห์        --      ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวฟี รัฐอสิราเอล 

 
 
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper 15/05/2018 
ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ  
   ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าสุขอนามัยเป็นการเข้าถึงตลาดผู้บริโภคมากที่สุดในสินค้า
ประเภท disposal nonwovens ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าตลาดสินค้าสุขอนามัยของโลกจะมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องประมาณร้อยละ 6 – 7 ในแต่ละปี และมีอุปสงค์ความต้องการต่อสินค้าสุขอนามัยแบบ nonwovens 
เพ่ิมข้ึนอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มข้ึน
ของ GDP per capita ของประเทศเหล่านั้น ในกลุ่มประเทศอเมริกาใต้ แอฟริกา และเอเชีย (เช่น จีน อินเดีย 
เป็นต้น) ทั้งนี้ การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวจะท าให้บริษัท Indorama Ventures ขยายโอกาสในการเป็นผู้น าการ
ผลิตสินค้าประเภทสุขอนามัยส่วนบุคคลในตลาดสินค้าประเภท nonwovens market นอกจากนี้ บริษัท 
AVGOL INDUSTRIES ได้มีข้อเสนอในด้าน high values – added (HVA) portfolio และนวัตกรรมสินค้าเพ่ือ
เข้าถึงตลาดผู้บริโภคได้หลากหลายและปริมาณเพ่ิมข้ึนจากทั่วโลก 
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