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1. ข้อมูลบุคคล/องค์กร 
1.1 ชื่อ Mr. Joseph นามสกุล Mutluoglu 
ต าแหน่ง President & CEO บริษัท Autoluxe Tires (Israel) Ltd. 
ที่อยู่ 25, Hamelacha Street, Rosh Ha’ ayin, 4809181, Israel 
โทรศัพท์ +972 3 902 9646 โทรสาร +972 3 902 9697 
Email : marshaadanil@autoluxe.com   website : www.autoluxe.com 
 

2. รายละเอียดบริษัท/องค์กร 
2.1 บริษัท Autoluxe Group เป็นบริษัท importer และ distributor ในสินค้ายางรถยนต์ ล้ออัล

ลอยด์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยางรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอิสราเอล ได้ถูกก่อตั้งเมื่อปี 
1976 ประกอบด้วยกลุ่มบริษัทในเครือ 4 แห่ง ได้แก่ (1) Autoluxe Tires (Israel) Ltd. (น าเข้า ท า
การตลาด และจ าหน่ายสินค้ายางรถยนต์และล้ออัลลอยด์หลายยี่ห้อและหลายขนาด ) (2) TechnoTire 
Ltd. (น าเข้าอุปกรณ์และเครื่องมือในศูนย์บริการรถยนต์และร้านจ าหน่ายยางรถยนต์) (3) Tire Club Ltd. 
(จ าหน่ายและให้บริการยางรถยนต์ทั่วประเทศ) และ (4) Check – up (ให้บริการตรวจสภาพยางรถยนต์ 
เปลี่ยน ซ่อมแซมสินค้ายางรถยนต์และระบบที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์)  

2.2 บริษัท Autoluxe Tires (Israel) Ltd. มีจ านวนพนักงาน 220 อัตรา มูลค่าการซื้อขายประมาณ 
55 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2559 โดยน าเข้าและเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้ายางรถยนต์ระดับมาตรฐาน
โลกยี่ห้อต่างๆ เช่น Hankook (เกาหลีใต้) Toyo Tires (ญี่ปุ่น) Nitto (ญี่ปุ่น) Falken (กลุ่มบริษัทในเครือ 
Sumitomo ของญี่ปุ่นและมีบริษัทสาขาในประเทศไทย) GT Tires (จีน) และสินค้าล้ออัลลอยด์ยี่ห้อต่างๆ  
เช่น Mono (อิตาลี) Borbet (เยอรมัน) 

 

3. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ  
3.1 บริษัท Autoluxe Tires (Israel) Ltd. ได้มีการน าเข้า ท าการตลาด และจ าหน่ายสินค้ายางรถยนต์ 

ประเภทต่างๆ เช่น PCR, LTR, TBR, OTR, และยางรถยานยนต์เกี่ยวกับการเกษตร โดยมีลูกค้าหลายกลุ่ม
ด้วยกัน เช่น บริษัทจ าหน่ายยางรถยนต์ ตัวแทนจ าหน่ายยางส าหรับรถบรรทุก หน่วยงานกองทัพของ 
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   ประเทศอิสราเอล ทหาร ต ารวจ การท่า หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีสาขาของศูนย์
จ าหน่ายยางรถยนต์ประมาณ 40 แห่ง  

   3.2 ในปี 2015 สภาพการณ์ของตลาดสินค้ายางรถยนต์ในประเทศอิสราเอล มีรถยนต์โดยสาร
ประมาณ 2.5 ล้านคัน โดยร้อยละ 16 ของรถยนต์โดยสารเป็นแบบ 4x4/ SUV มีรถบรรทุกประมาณ 
500,000 คัน และจ านวน Vehicle per Capita เท่ากับ 365 คัน ต่อประชากร 1,000 คน 

   3.3 บริษัท Autoluxe Tires (Israel) Ltd. มีการน าเข้ายางรถยนต์จากประเทศไทยจากบริษัท 
Sumitomo (กลุ่มบริษัทในเครือของญี่ปุ่นและมีบริษัทสาขาในประเทศไทย) ยี่ห้อ Falken ทั้งนี้ มีสัดส่วนมูลค่า
การน าเข้ายางรถยนต์จากประเทศจีน (market share) ร้อยละ 60 – 70 โดยขนาดของยางรถยนต์ที่เป็นที่
ต้องการของตลาดในประเทศอิสราเอลคือ 15 นิ้ว และ 16 นิ้ว  

   3.4 บริษัท Autoluxe Tires (Israel) Ltd. ได้แจ้งว่ารับทราบว่ารัฐบาลไทยมีนโยบายผลิตยาง
รถยนต์ภายใต้ชื่อยี่ห้อ TH Tyre โดยมีบริษัท Deestone Co. Ltd. เป็นผู้ผลิต โดยยางรถยนต์ยี่ห้อ TH Tyre มี
ความพิเศษที่มีส่วนผสมของยางธรรมชาติถึงร้อยละ 45 ในขณะที่ยางรถยนต์ทั่วไปในท้องตลาดอาจมีส่วนผสม
ของยางธรรมชาติร้อยละ 10 นอกจากนี้ ยางรถยนต์ยี่ห้อ TH Tyre จะมีต้นทุนต่ ากว่ายางรถยนต์ยี่ห้ออ่ืน
ประมาณร้อยละ 20 - 30 

4.   ประเด็นข้อคิดเห็น/การด าเนินการ  
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริษัท Autoluxe Tires (Israel) Ltd. ให้เข้า 

  ร่วมงาน International Rubber and Rubber Products Business Matching ในระหว่างวันที่ 1 – 4     
  สิงหาคม 2560 ที่ประเทศไทย โดยบรษัิทฯ แจง้ว่าในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 บรษัิทผู้น าเข้าสินค้า    
  ผลิตภัณฑ์ยางพาราต่างๆ อยู่ในช่วง business trip ตามทีไ่ด้ก าหนดไว้ในแผนงาน ก่อนทีจ่ะมีวันหยุดราชการ   
  หลายวันในเดือนกันยายนและตุลาคม 2560 อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ มีความสนใจที่จะเข้ารว่มงานเจรจาธุรกิจ   
  Business Matching ดังกล่าว โดยประสงค์จะเข้าเจรจาธุรกิจกับ 2 บรษัิท ได้แก่ (1) บรษัิท Deestone Ltd.   
  และ (2) บรษัิท Vee Rubber Corp. Ltd. เท่านั้น ซ่ึง สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ จะได้ด าเนนิการแจง้ข้อมูล 
  ดังกล่าวให ้สพต. 1 ทราบต่อไป 
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19 กรกฎาคม 2560 
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