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1. ข้อมูลบุคคล/องค์กร
ชื่อ นาย Moreno นามสกุล Ran
ตาแหน่ง Manager บริษัท Maho – Gum Ltd.
ที่อยู่ Poria Street 16, Tel Aviv, Israel
โทรศัพท์ +972 3 5180975 โทรสาร +972 3 6831084
Email : mahogum@netvision.net.il
website : 2. รายละเอียดบริษัท/องค์กร
2.1 บริษัท Maho – Gum Ltd. เป็นบริษัท importer และ distributor ในสินค้าประเภทอะไหล่
รถยนต์ ที่ มี ส่ ว นประกอบของยาง (rubber spare parts for vehicles) หลากหลายชนิ ด เช่ น center
bearing, drive shaft boot, steering boot, left steering boot, right steering boot, lower engine
mount, front engine mount, right engine mount, left engine mount, rubber hose, automotive
belt, arm bushing เป็นต้น แต่ไม่รวมยางรถยนต์ โดยจาหน่ายให้กับตลาดภายในประเทศอิสราเอล ทั้งนี้
บริษทั ได้ดาเนินกิจการตั้งแต่ในปี 1965 มีพนักงานประมาณ 20 ราย
2.2 บริษัท Maho – Gum Ltd. ได้มีการนาเข้าสินค้า ประเภทอะไหล่รถยนต์ที่มีส่วนประกอบ
ของยางจากประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยุโรป และเอเชีย (จีนและไทย) โดยประเทศไทยมีส่วนแบ่ง
ตลาดประมาณร้อยละ 15 ซึง่ สินค้าของประเทศไทยมีคุณภาพดี น่าเชื่อถือ แต่ราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่ง เช่น
จีน ตุรกี ค่อนข้างมาก
3. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ
3.1 ประเทศอิสราเอลมีการนาเข้าสินค้า อุปกรณ์และชิ้นส่วน และอะไหล่ยานยนต์ ในแต่ล ะปี
ประมาณ 312 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากประเทศในกลุ่มยุโรป อเมริกา และเอเชีย เช่น ในกลุ่มประเภท
สินค้ากันชน จากประเทศเยอรมัน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เบลเยี่ยม (นาเข้าจากไทย ประมาณ 137,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ) เป็นต้น ประเภทสินค้าเข็มขัดนิรภัย กันโคลน จากประเทศอิตาลี เยอรมัน อังกฤษ สหรัฐฯ (นาเข้า
จากไทย ประมาณ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ) เป็นต้น ประเภทสินค้าอุปกรณ์เบรก จากประเทศเบลเยี่ยม
เยอรมัน เกาหลีใต้ จีน (นาเข้าจากไทย ประมาณ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ) เป็นต้น ประเภทสินค้า gear
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boxes จากประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ อิตาลี (นาเข้าจากไทย ประมาณ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ)
เป็นต้น
3.2 มากกว่าร้ อยละ 62 ของสิ นค้าอุ ป กรณ์แ ละส่ ว นประกอบยานยนต์ ในตลาดประเทศ
อิสราเอลเป็นการจาหน่ายจากบริ ษัทผู้ นาเข้า โดยมี operating margin ประมาณร้อยละ 20 และมีการ
จาหน่ายให้แก่ร้านอู่ซ่อมแซมรถยนต์ บริษัทประกันภัย เป็นต้น ทั้งนี้ ประมาณร้อยละ 46 ของสินค้าอุปกรณ์
และส่วนประกอบยานยนต์จะถูกจาหน่ายให้กับตัวแทนจาหน่ายและร้านค้า ร้อยละ 27 ไปสู่บริษัทและอู่
บริการซ่อมแซมรถยนต์ ร้อยละ 6 จะถูกจาหน่ายไปยั งบริษัทประกันภัยในประเทศอิสราเอล นอกจากนี้ มี
การได้รับส่วนลดให้กับบริษัทและอู่บริการซ่อมแซมรถยนต์ร้อยละ 60 บริษัทประกันภัยร้อยละ 15 ถึง 40
บริษัทให้เช่ารถยนต์ร้อยละขั้นสูงสุดร้อยละ 70 เป็นต้น
3.3 บริษัทฯ ได้มีการติดต่อสั่งซื้อกับบริษัทในประเทศไทยหลายแห่ง สาหรับสินค้าประเภท
อะไหล่รถยนต์ที่มีส่วนประกอบของยาง โดยมีบริษัท Good Rubber เป็นหนึ่งในคู่ค้าที่สาคัญและมีการติดต่อ
ธุรกิจมาหลายสิบปี โดยบริษัทฯ มีการนาเข้าสินค้าประมาณ 1 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อ 1 – 2 เดือน และที่ผ่าน
มาไม่เคยประสบปัญหาการทาธุรกิจนาเข้าสินค้าจากประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ตลาดสินค้า
อะไหล่ยายนต์ค่อนข้างมีการเติบโตลดลงเล็กน้อยอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจและอุปสงค์ของสินค้า ที่มี
แนวโน้มลดลงในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
4. ประเด็นข้อคิดเห็น/การดาเนินการ
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริษัท Maho – Gum Ltd. ให้เข้าร่วมงาน
Thailand Auto Parts & Accessories (TAPA) ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่มี
กาหนดการจัดงานในแต่ละปี และมี product group หลากหลาย เช่น Auto Parts & Components, Auto
Accessories, Petroleum / Lubricants/ Maintenance Products, Tools/ Dies & Machine, Vehicle,
Repair, Maintenance & Services, and IT & Management เป็นต้น
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สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ
25 ธันวาคม 2561
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