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1. ข้อมูลบุคคล/องค์กร 
ชื่อ Mr. Arieli นามสกุล Shimon 
ต าแหน่ง Managing Director  บริษัท  Petex Ltd. 
ที่อยู่ 124, Sokolv Street, Holon 58361, Israel 
โทรศัพท์ +972 54 472 7172 โทรสาร +972 54 472 7172 
Email : info@petex-pet.com   website : www.petex-pet.com 
 

2. รายละเอียดบริษัท/องค์กร 
2.1 บริษัท Petex Ltd. เป็นหนึ่งในบริษัทจ าหน่ายสินค้าอาหารส าหรับสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์

ของใช้และของเล่นส าหรับสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอิสราเอล โดยมีสาขาในประเทศสหรัฐฯ ณ เมือง
นิวยอร์คด้วย ทั้งนี้ บริษัท Petex Ltd. ได้ก่อตั้งในปี 1987 และในปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 10 ราย 

       2.2 บริษัท Petex Ltd. มีสาขาจ าหน่ายในประเทศอิสราเอล จ านวน 7 แห่ง และมีโกดังเก็บ
สินค้าขนาดใหญ่พร้อมด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ส าหรับขนส่งสินค้าไปยังร้านค้าปลีก จ านวนกว่า 400 
แห่ง จากทั้งหมดจ านวน 450 แห่ง ทั่วประเทศ รวมทั้งร้านขายสัตว์เลี้ยง คลินิกสัตวแพทย์ จ านวนกว่า 
200 แห่ง 

 

3. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ  
           3.1 บริษัท Petex Ltd. ให้ข้อมูลว่าว่าประเทศอิสราเอลมีการน าเข้าน าเข้าสินค้าอาหาร

สัตว์เลี้ยงประมาณ 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเป็นการน าเข้าส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศในยุโรป
และอเมริกา เช่น ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน สเปน สหรัฐฯ เป็นต้น และประเทศอิสราเอลมีการผลิตสินค้า

อาหารสัตว์เลี้ยงภายในประเทศประมาณร้อยละ 20 นอกนั้นจะเป็นการน าเข้าทั้งหมดประมาณร้อยละ 80 

(อัตราส่วนส าหรับสินค้าอาหารสุนัขต่ออาหารแมว เท่ากับ 65 : 35) 
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    3.2 ส าหรับตลาดสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศอิสราเอล มีช่องทางการจ าหน่ายหลัก 

จ าแนกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) Specialized Stores/ pet shops (2) Food Chains (3) Veterinary 

Clinics และ (4) Internet/ Online platform โดยมีสัดส่วนร้อยละ 75 ร้อยละ 12 ร้อยละ 10 และร้อยละ 3 

ตามล าดับ  

   3.3 นอกจากนี้ ส าหรับตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศอิสราเอลยังมีความต้องการในสินค้าอาหาร
ของสัตว์น้ าที่เลี้ยงในสถานที่เลี้ยงสัตว์น้ า aquarium และสินค้าอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับบ่อเลี้ยงสัตว์น้ าด้วย 
บริษัทมึความสนใจและมีความประสงค์ที่จะได้รับข้อมูลรายชื่อบริษัทผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้าอาหารสัตว์และ
อุปกรณ์ส าหรับสัตว์เลี้ยงหลากหลายชนิดจากประเทศไทยเพ่ือใช้ในการประสานงานทางธุรกิจต่อไป 

4.   ประเด็นข้อคิดเห็น/การด าเนินการ  
4.1 สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้แจ้งบริษัท Petex Ltd. ว่าประเทศไทยเป็นแหล่งการผลิตและ

ส่งออกสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง (สุนัข แมว นก ปลา กระต่าย เป็นต้น) ทั้งประเภทสินค้าอาหารส าหรับสัตว์
เลี้ยง ของใช้สัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด ของเล่น เครื่องประดับ รวมทั้งเสื้อผ้าส าหรับสัตว์เลี้ยงซึ่งมี
คุณภาพดี มีความหลากหลายของชนิดสินค้า รูปแบบสวยงาม และราคาไม่แพงมากนัก ทั้งนี้ เห็นว่าชาว
อิสราเอลเป็นคนรักสัตว์และนิยมมีสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขและแมวกันเกือบทุกครัวเรือน ดังนั้น ตลาดสินค้า
ต่างๆ ส าหรับสัตว์เลี้ยงในประเทศอิสราเอลมีอัตราการเติบโตและถือเป็นตลาดน าเข้าที่มีศักยภาพแห่งหนึ่ง
ของประเทศไทย ทั้งนี้ จากตัวเลขการส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง และของเล่นส าหรับสัตว์เลี้ยงจากประเทศ
ไทยมายังประเทศอิสราเอลในปี 2560 มีมูลค่า 1.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 0.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
ตามล าดับ โดยมีอัตราการเติบโตของมูลค่าการส่งออกของไทยมายังอิสราเอลเพ่ิมมากขึ้นส าหรับสินค้าอาหาร
สัตว์เลี้ยงในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา (มูลค่าการส่งออก 1.62, 1.72, และ 1.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 
2558, 2559, และ 2560 ตามล าดับ)  

                 4.2 สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริษัท Petex Ltd. ให้เข้าร่วมงานแสดง
สินค้า Style (Asia’s Most Stylish Fair) ซึ่งก าหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 23 เมษายน 2561 ณ  
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยในงานแสดงสินค้าดังกล่าวจะได้พบผู้ผลิต ผู้ส่งออก และ
บริษัทตัวแทนจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพจ านวนมากของประเทศไทย 
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ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ  
2 เมษายน 2561 
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