Monthly Business Creation and Networking Report from Tel Aviv, Israel.
รายงานการเข้ าพบผู้นาเข้ า/ผู้ประกอบการ/หน่ วยงานทางการค้ า เพือ่ สร้ างเครือข่ ายธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้ า
สานักงานส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุ งเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล

ฉบับที่ 57 : เดือนเมษายน 2561 (2 – 6 เมษายน 2561)
1. ข้อมูลบุคคล/องค์กร
ชื่อ Mr. Arieli นามสกุล Shimon
ตาแหน่ง 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. เป็นหนึ่งในบริษัทจาหน่ายสินค้าอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์
ของใช้และของเล่นสาหรับสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอิสราเอล โดยมีสาขาในประเทศสหรัฐฯ ณ เมือง
นิวยอร์คด้วย ทั้งนี้ บริษัท Petex Ltd. ได้ก่อตั้งในปี 1987 และในปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 10 ราย
2.2 บริษัท Petex Ltd. มีสาขาจาหน่ายในประเทศอิสราเอล จานวน 7 แห่ง และมีโกดังเก็บ
สินค้าขนาดใหญ่พร้อมด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่สาหรับขนส่งสินค้าไปยังร้านค้าปลีก จานวนกว่า 400
แห่ง จากทั้งหมดจานวน 450 แห่ง ทั่วประเทศ รวมทั้งร้านขายสัตว์เลี้ยง คลินิกสัตวแพทย์ จานวนกว่า
200 แห่ง
3. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ
3.1 บริษัท Petex Ltd. ให้ข้อมูลว่าว่าประเทศอิสราเอลมีการนาเข้า นาเข้าสินค้าอาหาร
สัตว์เลี้ยงประมาณ 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเป็นการนาเข้าส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศในยุโรป
และอเมริกา เช่น ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน สเปน สหรัฐฯ เป็นต้น และประเทศอิสราเอลมีการผลิตสินค้า
อาหารสัตว์เลี้ยงภายในประเทศประมาณร้อยละ 20 นอกนั้นจะเป็นการนาเข้าทั้งหมดประมาณร้อยละ 80
(อัตราส่วนสาหรับสินค้าอาหารสุนัขต่ออาหารแมว เท่ากับ 65 : 35)

Disclaimer : ข้ อมูลต่ างๆที่ปรากฏ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากแหล่ งข้ อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ ในการให้ ข้อมูลแก่ ผ้สู นใจเท่ านั้น โดยสานักงาน
ส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่ รับผิดชอบในความเสี ยหายใดใดที่อาจเกิดขึน้ จากการที่มีบุคคลนาข้ อมูลนี้ไปใช้ ไม่ ว่ากรณีใดและโดยทางใด
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3.3 นอกจากนี้ สาหรับตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศอิสราเอลยังมีความต้องการในสินค้าอาหาร
ของสั ตว์น้ าที่เลี้ ย งในสถานที่เ ลี้ ย งสั ตว์ น้า aquarium และสิ นค้าอุป กรณ์ที่ ใช้ส าหรั บบ่ อ เลี้ ย งสั ตว์น้ าด้ ว ย
บริษัทมึความสนใจและมีความประสงค์ที่จะได้รับข้อมูลรายชื่อบริษัทผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้าอาหารสัตว์และ
อุปกรณ์สาหรับสัตว์เลี้ยงหลากหลายชนิดจากประเทศไทยเพื่อใช้ในการประสานงานทางธุรกิจต่อไป
4. ประเด็นข้อคิดเห็น/การดาเนินการ
4.1 สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้แจ้งบริษัท Petex Ltd. ว่าประเทศไทยเป็นแหล่งการผลิตและ
ส่งออกสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง (สุนัข แมว นก ปลา กระต่าย เป็นต้น ) ทั้งประเภทสินค้าอาหารสาหรับสัตว์
เลี้ยง ของใช้สัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด ของเล่น เครื่องประดับ รวมทั้งเสื้อผ้าสาหรับสัตว์เลี้ยงซึ่งมี
คุณภาพดี มีความหลากหลายของชนิดสินค้า รูปแบบสวยงาม และราคาไม่แพงมากนัก ทั้งนี้ เห็นว่าชาว
อิสราเอลเป็นคนรักสัตว์และนิยมมีสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขและแมวกัน เกือบทุกครัวเรือน ดังนั้น ตลาดสินค้า
ต่างๆ สาหรับสัตว์เลี้ยงในประเทศอิสราเอลมีอัตราการเติบโตและถือเป็นตลาดนาเข้าที่มีศักยภาพแห่งหนึ่ง
ของประเทศไทย ทั้งนี้ จากตัวเลขการส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง และของเล่นสาหรับสัตว์เลี้ยงจากประเทศ
ไทยมายังประเทศอิสราเอลในปี 2560 มีมูลค่า 1.78 ล้า นดอลลาร์สหรัฐฯ และ 0.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ตามลาดับ โดยมีอัตราการเติบโตของมูลค่าการส่งออกของไทยมายังอิสราเอลเพิ่มมากขึ้นสาหรับสินค้าอาหาร
สัตว์เลี้ยงในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา (มูลค่าการส่งออก 1.62, 1.72, และ 1.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี
2558, 2559, และ 2560 ตามลาดับ)
4.2 สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริษัท Petex Ltd. ให้เข้าร่วมงานแสดง
สินค้า Style (Asia’s Most Stylish Fair) ซึ่งกาหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 23 เมษายน 2561 ณ
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยในงานแสดงสินค้าดังกล่าวจะได้พบผู้ผลิต ผู้ส่งออก และ
บริษัทตัวแทนจาหน่ายสินค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพจานวนมากของประเทศไทย
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