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                                        สนิค้าอาหารวา่งและเครือ่งดื่มเตบิโตได้ดีของอสิราเอล 

                    จากรายงานของบริษัท Strauss ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัท Food manufacturer ราย
ใหญ่ที่สุดในประเทศอิสราเอล (โดยมีส่วนแบ่งตลาด (in term of monetary value) ในสินค้าอาหาร 
(retail market) อยู่ที่ร้อยละ 11.7 (ข้อมูลจาก StoreNext)) ซึ่งระบุว่าในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 
2019 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลกำไรประมาณ 153 ล้านเชคเกล (หรือประมาณ 1,337 ล้านบาท) หรือ
มีอัตราการเติบโตของผลกำไรกว่าร้อยละ 6.5 และมีรายได้ประมาณ 2.2 พันล้านเชคเกล (หรือ
ประมาณ 19.23 พันล้านบาท) หรือมีอัตราการเติบโตของรายได้กว่าร้อยละ 4.0 ทั้งนี้ รายได้ของ
บริษัทค่อนข้างจะไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายนในปี 2019 ในระดับ
ประมาณ 6.4 พันล้านเชคเกล (หรือประมาณ 55.89 พันล้านบาท) อย่างไรก็ตาม ผลกำไรได้เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 11 หรือประมาณ 446 ล้านเชคเกล (หรือประมาณ 3,900 ล้านบาท)  

         ทั้งนี้ สินค้าอาหารว่าง ขนมขบเคี้ยว ลูกกวาด ลูกอม เป็นสินค้าที่มีอัตราการเติบโต
ของยอดจำหน่ายสูงที่สุดของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา เช่น Parra Chocolate, Tapuchips, Cheetos 
เป็นต้น โดยที่มียอดจำหน่ายรวมประมาณ 286 ล้านเชคเกล (หรือประมาณ 2,500 ล้านบาท) ใน  

ไต ร ม า ส ที่  3 
หรือเพ่ิมขึ้นกว่า
ร้อยละ 9.4 เมื่อ
เปรียบเทียบกับ
ใน ปี  2 0 1 8 
นอกจากนี้ ยอด
จำหน่ายสินค้า

ประเภทเพ่ือสุขภาพ เช่น dairy product, salads, fresh vegetables, prepared meals เป็นต้น มี
การเติบโตกว่าร้อยละ 6.5 หรือประมาณ 613 ล้านเชคแกล (หรือประมาณ 5,400 ล้านบาท) 
ในช่วงไตรมาสที่ 3 เช่นกัน และบริษัท Strauss อยู่ระหว่างแผนทำการตลาดและจำหน่าย franchise 
ของสินค้า Alpro milk ในประเทศอิสราเอล หลังจากที่บริษัท Alpro milk ได้ถูกควบรวมกิจการ 
(acquired) โดยบริษัท Danone (ร้อยละ 20 เป็นของในเครือ Strauss Dairy)  
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นอกจากนี้ บริษัท Strauss ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะแรกใน food tech incubator ของบริษัท
เอง โดยสามารถทำกำไรจากการจำหน่ายหุ้นทุนในบริษัทด้าน food tech เช่น บริษัท Aleph Farms ซึ่งเป็น
บริษัท startup ทีม่ีความเชี่ยวชาญในด้าน high - quality sustainable cell – grown meat   

 ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าประเภทอาหารกึ่ง
สำเร็จรูปและอาหารสำเร็จ ของว่าง ของขบเคี้ยว 
ประมาณ 3 .9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และสินค้า
เครื่องดื่มที่ ไม่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 7 .9 ล้ าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2019 (ม.ค. - ต.ค.) โดยมีอัตรา
การเติบโตร้อยละ 1.5 และ 12.9 ตามลำดับ ทั้งนี้ 
ผู้นำเข้า/ผู้ซื้อของประเทศอิสราเอลมีความสนใจใน
สินค้าอาหารและเครื่องดื่มจากประเทศไทย และได้เข้า
ร่วมงานแสดงสินค้า THAIFEX เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ 

แนวโน้มในด้านอุปสงค์ของสินค้าประเภทอาหารว่าง ขนมขบเคี้ยว ในตลาดอิสราเอลที่เพ่ิมขึ้น จะเป็นการเปิด
โอกาสให้มีความหลากหลายของประเภทสินค้าอาหารและเครื่องดื่มจากประเทศไทย นอกเหนือจากอาหารและ
ผลไม้กระป๋องในตลาดอิสราเอลเพ่ิมมากข้ึนด้วย 
 

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper,   22/11/2019  

สำนักงานสง่เสริมการคา้ในตา่งประเทศ ณ กรงุเทลอาวฟี 
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