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1. ข้อมูลบุคคล/องค์กร 
 

      

2.  รายละเอียดบริษัท/องค์กร 
▪ ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า The 

34th International Exhibition for Technologies, Equipments, and Services for 
Institutional Kitchens and Restuarants (KITEX) 2017 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 
ณ Israeli Trade Fairs & Convention Center, Tel Aviv กรุงเทลอาวีฟ โดยที่ KITEX 2017 
เป็นงานแสดงสินค้า อุปกรณ์ เครื่องใช้ เทคโนโลยี การบริการ เกี่ยวกับธุรกิจ catering และ
ร้านอาหาร และอุปกรณ์ในห้องครัว โดยมีก าหนดจัดขึ้นในทุกปี และในปีนี้ ก าหนดจัดงาน
ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2560   

▪ ในภาพรวมของงาน KITEX 2017 เป็น main platform ส าหรับทั้งด้านงานวิชาการและธุรกิจ
ในกลุ่ม manufacturers, importers, retail chains, private companies, และตัวแทนของ
สถาบันด้านวิชาการต่างๆ ในด้านอาหารและอุปกรณ์ในห้องครัว และเป็นเวทีสร้างเครือข่ายทาง
ธุรกิจและโอกาสทางการค้าระหว่าง suppliers, service providers, buyers เป็นต้น ทั้งนี้ ใน
งาน KITEX 2017 ประกอบด้วย exhibitors จากต่างประเทศประมาณ  5 บริษัท และ 
exhibitors จากประเทศอิสราเอล ประมาณ 50 บริษัท และคาดการณ์ว่าจะมี visitors เข้า
ร่วมงานจ านวนประมาณ 500 ราย  

▪ ประเภทสินค้าภายในงาน ประกอบด้วย สินค้า อุปกรณ์ เครื่องใช้ เทคโนโลยี การบริการ เกี่ยวกับ
ธุ รกิจ  catering และร้ านอาหาร และอุปกรณ์ ในห้องครัว  เช่น catering equipment, 
cookware, dishwashers, display cabinets, freezers, grills, hobs, institutional kitchens  
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 equipment, kitchen appliances, kitchen furniture, ovens, refrigerators, steam cookers, stoves      
เป็นต้น  
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   3. สรปุผลการหารือ/เขา้พบ  

        สคต .  ณ กรุ ง เทลอาวีฟ  ได้ เ ข้ า เ ยี่ ยมชมคูหาของ
ผู้ประกอบการ/บริษัทที่เข้าร่วมแสดงสินค้าใน งานแสดงสินค้า KITEX 
2017 และจากการสอบถามได้ทราบว่ามีบริษัทจ านวนประมาณร้อยละ 
90 เข้าร่วมงานฯ โดยเป็นบริษัทอิสราเอลที่เป็นบริษัทตัวแทนจ าหน่าย
สินค้าเป็นส่วนใหญ่ และมีบริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายของอิสราเอลด้วย โดย
สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าเครื่องมือ เครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ที่
ใช้ในห้องครัวและอุปกรณ์ประกอบอาหาร 

       ทั้งนี้ จากการพบปะพูดคุยกับบริษัทต่างๆ ซึ่งมีกลุ่มบริษัท
ที่ จ า หน่ า ย สิ น ค้ า  packaging products ที่ เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ
สิ่งแวดล้อม โดยวัสดุในการขึ้นรูปส าหรับเป็นบรรจุภัณฑ์
ส าหรับใส่อาหาร เช่น กล่องใส่อาหาร จาน ชาม ถ้วย ถาด ช้อน 
มีด ซ้อม โดยท ามาจากไม้ไผ่และต้นอ้อย และกลุ่มบริษัท
ดังกล่าวแจ้งว่าได้น าเข้าวัตถุดิ บและวัสดุ เ พ่ือผลิตสินค้า 
packaging products จากประเทศจีน ทั้งนี้ สคต. ณ กรุงเทล
อาวีฟ ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นว่าประเทศไทยมีวัตถุดิบธรรมชาติ
เพ่ือใช้ส าหรับเป็นวัสดุที่มาแปรรูปส าหรับการท าบรรจุภัณฑ์
ส าหรับใส่อาหารเช่นกัน อธิ มันส าปะหลัง ใบตาล ใบตอง 
ทางมะพร้าว ใบเตย เป็นต้น  

   4.  ประเด็นข้อคิดเห็น/การด าเนินการ   
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์
เชิญชวนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE 2018 
ที่จะมีก าหนดจัดขึ้นในครั้งต่อไปที่ประเทศไทย ซึ่ง
ผู้ประกอบการในงานได้ให้ความสนใจในการเดินทาง
ไปเข้าร่วมงานดังกล่าวในประเทศไทยด้วย  

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ           
กรุงเทลอาวีฟ 

 28 พฤศจิกายน 2560 
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