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   การแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดของสินค้า Dairy Products ในอิสราเอล 

  จากรายงานวิจัยการตลาดของบริษัท Storenext ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านฐานข้อมูล
ตลาดและวิเคราะห์ภาคธุรกิจในประเทศอิสราเอลระบุว่าบริษัท Tnuva ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจ าหน่าย
สินค้าอาหารรายใหญ่ที่สุดของประเทศอิสราเอลก าลังสูญเสียความสามารถในการแข่งขันและส่วนแบ่งตลาด
ในหมวดสินค้านมและผลิตภัณฑ์ โดยในเดือนสิงหาคม 2560 สัดส่วนของส่วนแบ่งตลาดในหมวดสินค้า  

ดังกล่าวลดลงต่ ากว่าร้อยละ 50 ทั้งนี้ บริษัท 
Tnuva มีแนวโน้มส่วนแบ่งตลาดในทางที่ลดลง
ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา โดยส่วนแบ่งตลาด
ในหมวดสินค้านมและผลิตภัณฑ์ลดลงเหลือ
ร้อยละ 49.80 ในเดือนสิงหาคม 2560 และ
ลดลงเหลือร้อยละ 49.10 ในเดือนกันยายน 
2560 ซึ่ งได้ข้อมูลมาจากการส ารวจยอด
จ าหน่ายสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตและมินิมาร์ท 

  การสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในด้านส่วนแบ่งตลาดของบริษัท Tnuva ท าให้
บริษัท Strauss ซึ่งบริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในประเทศ
อิสราเอลมีส่วนแบ่งตลาดเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 25.50 ในเดือนกันยายน 2560 จากเดิมซึ่งอยู่ในระดับร้อยละ 
24.60 ในเดือนกันยายน 2559 เหตุผลหนึ่งอาจมาจากการที่บริษัท Strauss สามารถเพ่ิมยอดจ าหน่าย
สินค้าประเภทนวัตกรรมใหม่ เช่น Donane Pro ซึ่งเป็นสินค้าโยเกิร์ตที่มีโปรตีนสูง  
อย่างไรก็ตาม บริษัท Tara ซึ่งบริษัทผู้ผลิตและจ าหน่าย
สินค้าอาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของ
ประเทศ โดยมีการด าเนินการควบคุมดูแลจากบริษัท 
Central Bottling Company (Coca Cola Israel)  มี
ส่วนแบ่งตลาดลดลงตั้งแต่ช่วงต้นปี 2017 ที่ผ่านมาอยู่ที่
ระดับร้อยละ 13 จากเดิมร้อยละ 13.40 ในปี 2016 
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ทั้งที่บริษัท Tara ได้รับใบรับรอง Badatz kashrut certification (ใบรับรองการผลิตสินค้าอาหารที่ถูกต้อง
ตามหลักศาสนายูดายและกฎ kashrut อย่างเคร่งครัด) ในเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ การได้รับ
ใบรับรองดังกล่าวท าให้สัดส่วนของส่วนแบ่งตลาดสินค้านมและผลิตภัณฑ์ของบริษัท Tara ใน Haredi dairy 
market เพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 14.90 ในเดือนกันยายน 2560  จากร้อยละ 11.50 ในเดือนกรกฎาคม 2560 
ในขณะที่ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท Tnuva ลดลงเหลือร้อยละ 65.60 จากเดิมร้อยละ 70.50 ในช่วง
ระยะเวลาเดียวกันดังกล่าว 

  นอกจากนี้ รายงานวิจัยการตลาดของบริษัท Storenext ระบุข้อมูลเพิ่มเติมว่าการลดลงของ
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท Tnuva อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารตลาดของ
บริษัทในเรื่องการยกเลิกการลดราคาของสินค้านมและผลิตภัณฑ์อย่างที่ด าเนินการเรื่อยมาในอดีตและการที่
บริษัทไม่มีนวัตกรรมสินค้ารูปแบบใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม 
CEO ของบริษัท Tnuva (Mr. Eyal Malis) ได้เคยให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ TheMarker ของอิสราเอล
เมื่อเดือนสิงหาคม 25660 ว่าบริษัทยอมให้สัดส่วนของส่วนแบ่งตลาดในสินค้านมและผลิตภัณฑ์ลดลงเป็น
นโยบายอย่างหนึ่งของบริษัทเพ่ือยกระดับผลก าไรให้มากขึ้น ภายหลังจากการใช้นโยบายลดราคาสินค้าอย่าง
หนักหน่วงแต่ไม่สามารถสร้างส่วนแบ่งตลาดให้เพ่ิมสูงขึ้นอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ และการประสบผลส าเร็จของ
การด าเนินการของบริษัทไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านส่วนแบ่งตลาดเพียงอย่างเดียว ต้องดูปัจจัยแวดล้อมอย่าง
อ่ืนด้วย 

  ทั้งนี้ บริษัท Tnuva ซึ่งได้ถูกบริหารจัดการจากบริษัท Bright Food ของประเทศจีนในปี 
2015 เคยมีส่วนแบ่งตลาดในสินค้านมและผลิตภัณฑ์ถึงร้อยละ 60 และต่อมามีแนวโน้มส่วนแบ่งตลาด
ลดลงเหลือร้อยละ 57.80 ในปี 2013 และร้อยละ 51.70 ในปี 2016 ในขณะที่บริษัท Strauss ได้
สูญเสียส่วนแบ่งตลาดในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา จากร้อยละ 26.10 ในปี 2013 เป็นร้อยละ 24.50 ในปี 
2016 แต่มีแนวโน้มดีขึ้นในปัจจุบัน และบริษัท Tara มีอัตราการเติบโตของส่วนแบ่งตลาดค่อนข้างดีที่ร้อย
ละ 9.80 ในปี 2013 เป็นร้อยละ 13.40 ในปี 2016 และสัดส่วนของส่วนแบ่งตลาดลดลงในปี 2017 
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

แหล่งข้อมูลจาก : Globes Newspaper   13/10/60 
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ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ 

  ภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินค้านมและผลิตภัณฑ์ของประเทศอิสราเอลเป็นหนึ่ งใน
ภาคอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ของสินค้าเกษตร โดยในปี 2016 มีมูลค่าการตลาดมากกว่า 2.5 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ จ านวนฟาร์มของเกษตรกรประมาณ 774 แห่ง มีวัว 129,000 ตัว (GDP ของภาคเกษตร มี
มูลค่ากว่า 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และสัดส่วนมูลค่า GDP ของภาคเกษตรเป็นร้อยละ 1.3 ของมูลค่า 

GDP ทั้งหมดของประเทศ ) และเป็นอุตสาหกรรมแห่งความ
ภาคภูมิใจของชาวอิสราเอลและกระจายรายได้ให้ประชากรใน
ชนบททั่วประเทศ จากสภาพการตลาดของสินค้าดังกล่าวใน
ประเทศอิสราเอลที่ค่อนข้าง unique ท าให้ Israel Dairy Board 
(IDB) ใช้ระบบการจัดสรรโควต้าเป็นรายปี ไปพร้อมกับการ 

ก าหนดตั้งราคาเป้าหมาย (target price) ของสินค้านม (liquid 
milk) และมีมาตรการแรงจูงใจให้เกษตรกรผู้ผลิตรักษาระดับผลผลิตนมในระดับที่เพียงพอต่อการส่งให้
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้านมและผลิตภัณฑ์ภายในประเทศตลอดทั้งปี โดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยในระบบฟาร์ม เช่น ระบบ cooling system เพ่ือคลายร้อนในการท าปศุสัตว์ เนื่องจากความร้อนท าให้
วัว แพะ แกะ เกิดความเครียดและส่งผลต่อการผลิตน้ านมลดลง เป็นต้น ท าให้มีผลผลิตน้ านมในอัตราค่อนข้าง
อยู่ในระดับสูง โดยสามารถผลิตน้ านมวัวได้ปริมาณ 12 ,000 กิโลกรัม ต่อวัว 1 ตัว ต่อ 1 ปี และในภาพรวม
สามารถผลิตน้ านมวัวได้ประมาณ 1 ,450 ล้านลิตร น้ านมแกะได้ประมาณ 9.7 ล้านลิตร และน้ านมแพะได้
ประมาณ 14.20 ล้านลิตร ทั้งนี้ สินค้านมและผลิตภัณฑ์ใน
ท้องตลาดของประเทศอิสราเอลประกอบด้วย (1) soft 
cheese ร้อยละ 32 (2) fluid milk ร้อยละ 30 (3) hard 
cheese ร้อยละ 25 (4) fermented milk and desserts 
ร้อยละ 12 และ (5) butter ร้อยละ 1 และมีปริมาณการ
บริโภคสินค้านมและผลิตภัณฑ์ของประชากรอิสราเอลต่อปี
ต่ อ ราย  (annual consumption per capita) ประมาณ 
176 ลิตร ทั้งนี้ market share ของ 3 บรษัิทรายใหญ่ดังกล่าวของประเทศอิสราเอลครอบคลุมส่วนแบ่งตลาด
กวา่รอ้ยละ 92 ในปัจจบุัน                             ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ 
             16 ตุลาคม 2560 
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