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1. ข้อมูลบุคคล/องค์กร 

ชื่อ นาย Alon   นามสกุล Shahan 

ต าแหน่ง General Manager บริษัท I.R.P.C. Israel Rubber Products LTD. 

ที่อยู่  16 Shonchinu Street, Tel Aviv, Israel โทรศัพท์ +9723 7167071 โทรสาร +9723 9367710           

Email : info@irpc.net  website : www.irpc.net 

2. รายละเอียดบริษัท/องค์กร 

บริษัท I.R.P.C. Israel Rubber Products LTD. ก่อตั้งเมื่อปี 1948 โดยเป็นบริษัทผลิตและจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์ 

รถบรรทุก รถยกสิ่งของในโรงงานอุตสาหกรม ที่มีส่วนประกอบของยาง (rubber spare parts for vehicles) 

อันดับที่ 1 ของรัฐอิสราเอล โดยมีโรงงานผลิตขนาดใหญ่ จ านวน 4 แห่ง อยู่ในรัฐ

อิสราเอล จ านวน 2 แห่ ง  ที่ เมือง Rosh Haayin และเมือง Barkan และมี

โรงงานผลิตในประเทศไทย จ านวน 2 แห่ง ที่จังหวัดสมุทรปราการ  สินค้าอะไหล่

รถยนต์ที่ด าเนินการผลิต ประกอบด้วย center bearing, drive shaft boot, 

steering boot, left steering boot, right steering boot, lower engine 

mount, front engine mount, right engine mount, left engine mount    

เป็นต้น โดยจ าหน่ายให้กับตลาดอิสราเอลและตลาดต่างประเทศทั่วโลกกว่า 20 ประเทศ และมีจ านวนบุคลากรใน

บริษัทประมาณ 200 คน และในเดือนมกราคม 2017 บริษัท I.R.P.C. Israel Rubber Products LTD. จะมี

นโยบายที่จะรวมตัวทางธุรกิจ (merge) กับบริษัทผลิตอะไหล่ด้านอิเล็กทรอนิกส์ของรถยนต์ (ไม่ได้ระบุชื่อบริษัท) 

ซึ่งจะท าให้บริษัทมีเครือข่ายธุรกิจและยอดจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมมากข้ึน (ไม่ได้ระบุยอดขายสินค้า) 
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3. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ  

3.1 บริษัท I.R.P.C. Israel Rubber Products LTD. ได้มีการน าเข้าสินค้าอะไหล่รถยนต์/พาหนะต่างๆ ที่มียาง

เป็นส่วนประกอบจากประเทศไทยหลายรายการ   เช่น ท่อยาง rubber hose, 

automotive belt, arm bushing เป็นต้น ซึ่งบริษัทดังกล่าวแจ้งว่าสินค้าของประเทศ

ไทยมีคุณภาพดี น่าเชื่อถือ แต่ราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่ง เช่น จีน ตุรกี ค่อนข้างมาก 

3.2 บริษัทต้องการแรงงานคนไทยเพ่ิมขึ้นส าหรับโรงงานผลิตสินค้าของบริษัทที่อยู่ใน

ประเทศไทย จ านวน 2 แห่ง เนื่องจากต้องการขยายก าลังการผลิต ซึ่งในปัจจุบันมีแรงงานไทยท างานอยู่ประมาณ    

70-80 คน และมีแรงงานต่างชาติ เช่น พม่า ร่วมท างานอยู่ด้วย 

4. ประเด็นข้อคิดเห็น 

บริษัท I.R.P.C. Israel Rubber Products LTD. เป็นบริษัทท่ีมีศักยภาพในการผลิตสินค้าช้ินส่วน    อะไหล่รถยนต์ที่

ใช้ยางเป็นส่วนประกอบ มีนโยบายเพิ่มก าลังการผลิตสินค้าและขยายรูปแบบการผลิตสินค้า มีความต้องการน าเข้าสินค้าจากประเทศ

ไทยมากขึ้น โดยแจ้งว่าสินค้าไทยมีคุณภาพดีและเป็นท่ีน่าเชื่อถือของตลาดอิสราเอล และต้องการแสวงหาวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเพิ่ม

มากขึ้นด้วย ทั้งนี้ ประเทศไทยมีผู้ประกอบการ บริษัทที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์อะไหล่รถยนต์ พาหนะ

ต่างๆ ซึ่งอาจจะหาช่องทางการขยายตลาดส่งออกสินค้าตามความต้องการของตลาดอิสราเอล หรืออาจสร้างเครือข่ายลักษณะ 

counterpart กับบริษัทอิสราเอลดังกล่าวต่อไป 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ 
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