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1. ข้อมูลบุคคล/องค์กร 
ชื่อ นาย Joseph  นามสกุล Glazman 
ต าแหน่ง CEO บริษัท Glazman International Trade Ltd. 
ที่อยู่ High Park Ligad Center 1, P.O. Box 143, Modiin, 71700, Israel  
โทรศัพท ์+972 8 9714353 โทรสาร +972 8 9719358 
Email : glazman@inter.net.il   website : www.glazmantrade.com 
 

2. รายละเอียดบริษัท/องค์กร 
2.1 บริษัท Glazman International Trade Ltd. ก่อตั้งในปี 1983 เป็นบริษัท Trader/ Importer   

ซึ่งมีส านักงานใหญ่อยู่ในรัฐอิสราเอลและมีบริษัท partner อยู่ทั่วโลก เป็นบริษัท broker ในตะวันออกกลาง 
อเมริกาใต้ สหรัฐฯ แคนนาดา รัสเซีย และยุโรป เช่น Acesur, Arroz Dacsa, Traverso, Tep Phanich Co. 
Ltd, Conservas, PS International, GoodFarmer, Semillas Infante, Deva Singh, Roy Legumex, Tat 
Bakliyat, Hemsi เป็นต้น 

2.2 บริษัท Glazman International Trade Ltd. ด าเนินการเป็น Trader/ Importer มีมูลค่า turn 
over ประมาณ 15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการจ้างพนักงานในส านักงานของรัฐอิสราเอล จ านวน 8 ราย 
สินค้าส าคัญ ได้แก่ สินค้าข้าว กระเทียม เครื่องเทศ ถั่วต่างๆ น้ ามันพืช น้ าส้มสายชู อาหารกระป๋อง เป็นต้น 

 3. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ  
3.1 บริษัท Glazman International Trade Ltd. น าเข้าสินค้าหลายชนิดจากประเทศไทย ได้แก่ ข้าว 

(ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว) ปลาทูน่ากระป๋อง ผลไม้กระป๋อง เป็นต้น  
3.2 ทั้งนี้ บริษัทฯ ระบุว่าได้น าเข้าสินค้าข้าวจากประเทศไทยประมาณ 6,000 ตัน ต่อปี (30 คอนเทน     

เนอร์ต่อเดือน) โดยเป็นข้าวหอมมะลิร้อยละ 75 และข้าวขาวร้อยละ 25 โดยได้ติดต่อน าเข้าสินค้าข้าวจาก
บริษัทผู้ส่งออกของไทย ได้แก่ บริษัทเทพพาณิชย์ จ ากัด บริษัท United Rice เป็นต้น เพราะคุณภาพสินค้า
ข้าวของไทยดี ราคาแข่งขันได้ (ประมาณ 800 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ส าหรับข้าวหอมมะลิ และ 600 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ส าหรับข้าวขาว) 
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3.1 บริษัท Sugat Industries Ltd. ได้มีการน าเข้าสินค้าข้าวจากประเทศไทยประมาณ    

 3.3 บริษัทฯ แจ้งว่าปัจจุบันราคาข้าวบาสมาติของอินเดีย
ในตลาดโลกเพ่ิมสูงขึ้นมาก และสินค้าข้าวจากประเทศ
เวียดนามมีคุณภาพไม่ดีเท่าสินค้าข้าวจากประเทศไทย 
  3.4 บริษัทฯ ประสงค์จะขยายปริมาณการน าเข้าสินค้า
ข้าวและสินค้าอาหารชนิดต่างๆ จากประเทศไทยมากขึ้น 
และต้องการท าธุรกิจกับบริษัทผู้ส่งออกสินค้าของไทยราย
ใหม่ๆ ด้วย 
 

 4.  ประเด็นข้อคิดเห็น/การด าเนินการ   
4.1 สคต. ณ กรุง เทลอาวีฟ จะประสาน

ด าเนินการกับ สพต. 1 เพ่ือประสานแจ้งข้อมูลให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงพาณิชย์ในข้อ 3.4 เพ่ือทราบ

ข้อมูลและพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  4.2 ในโอกาสนี้ สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เชิญชวนบริษัท Glazman International Trade Ltd.  
ให้พิจารณาเข้าร่วมงาน THAIFEX 2017 และ Thailand Rice Convention 2017 ด้วย 
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