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1. ข้อมูลบุคคล/องค์กร 

 
2. รายละเอียดบริษัท/องค์กร 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เข้าร่วมงานแสดง
เทคโนโลยี Smart Mobility Summit 2019 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ David Intercontinental, 
Tel Aviv กรุงเทลอาวีฟ ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าประเภทเทคโนโลยี และนวัตกรรมระดับ international 
ของประเทศอิสราเอล จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนตุลาคมของแต่ละปี โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ใน
ระหว่างวันที ่ 28 – 29 ตุลาคม 2562 โดยมีผู ้เข้าร่วมงาน ประมาณ 4,000 ราย B2B meeting 
ประมาณ 500 รายการ มีต่างประเทศเข้าร่วมประมาณ 40 ประเทศ และมี exhibitors จำนวนประมาณ 
74 ราย โดยมีบริษัทจากประเทศอิสราเอลและต่างประเทศหลายแห่งได้เข้าร่วมงานดังกล่าว แบ่งเป็น
กล ุ ่มประเภทส ินค ้า ประกอบด ้วย alternative fuels, electric mobility (batteries storage e-
powertrain), smart mobility (drones & aviations, fleet management, logistics, navigations & 
ITS, parking, sharing mobility), vehicles (ADAS, energy efficiency, engines, infotainment & 
coneected cars, manufacturing, safety, urban vehicles, user experiences), others 
(infrasructures, security) เ ช ่ น  AccuBeat, Alango, Battman, Biotech Elements, Car2Go, 
CyberX, Driivz, MobiWize, No Traffic, Optibus, Pango, SkyX, UBER, BALLARD, DUCATI, Nexus   
เป็นต้น 
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3.1 บริษัท Sndustries Ltd. ได้มีการนำเข้าสินค้าข้าวจากประเทศไทยประมาณ    

  ในภาพรวมของงาน Smart Mobility Summit 2019 เป็นลักษณะ gathering events 
เพื่อแสดงแนวโน้มเทคโนโลยี การออกคูหาของบริษัทด้านเทคโนโลยียานยนต์และระบบขนส่งต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง มีบริษัท Startup จากหลายประเทศ และมี accelerators เข้าร่วมออกคูหาด้วยเช่นกันจากท้ัง
ในประเทศอิสราเอลและต่างประเทศ รวมทั้งมีกิจกรรมการสัมมนาและ panel discussion ในหัวข้อ
ต่างๆ เช่น Smart Mobility Revolution, The private car – The End of an Era?, Electric Mobility 
– Roadmap to Electrification, Autonomous Driving, The Smart Ways of Moving Goods      
เป็นต้น และมี Startup Alley เป็นพื้นที่ท่ีให้ Startup ซึ่งมาออกบูธในงาน ได้มีโอกาสพบปะกับนักลงทุน 
(Investor) ด้วย  

3. สรปุผลการหารอื/เขา้พบ  
           สคต. ณ กร ุงเทลอาว ีฟ ได้ม ีโอกาส
พบปะพูดคุยกับบริษัทของประเทศอิสราเอลและ
ต ่างประเทศโดยเฉพาะในส ินค ้ าประเภท 
logistics, vehicle engines & parts, 
manufacturing, inflastrutures เป็นต้น และได้
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริษัทฯ ให้เข้าร่วมงาน

แสดงสินค้า TILOG – Logistix และงานแสดงสินค้า 
TAPA ที่จะจัดขึ้นในปี 2020 ที่ประเทศไทย 
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สำนักงานสง่เสริม การคา้ในตา่งประเทศ ณ กรงุเทลอาวฟี 
                                                       28 ตลุาคม 2562 
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