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1. ข้อมูลบุคคล/องค์กร 
1.1 ชื่อ Mr. Asaf นามสกุล George 
ต าแหน่ง Service Center Manager บริษัท Sarine Technologies Ltd. 
ที่อยู่ Diamond Tower, Suite 3284, 54 Bezalel Street, Ramat Gan 52521 Israel 
โทรศัพท์ +972 3 612 6399 Ext. 104 โทรสาร +972 3 613 6778 
Email : asaf.george@sarine.com   website : www.sarine.com 
 

2. รายละเอียดบริษัท/องค์กร 
    บริษัท Sarine Technologies Ltd. ก่อตั้งในปี 1988 โดยมีนาย Uzi Levami ด ารงต าแหน่ง 
Executive DIRECTOR & CEO มีพนักงาน 600 ราย ทั่วโลก และเป็นบริษัทชั้นน าของโลกในด้านการ
พัฒนาและการผลิตระบบอุปกรณ์ในด้านการประเมิน วิเคราะห์ วางแผนการตัด ขัด เจียระไน ออกแบบ  

ดีไซน์ และประเมินคุณภาพของเพชร พลอย 
และอัญมณี  ทั้งนี้ อุปกรณ์และเทคโนโลยีของ 
Sarine Technologies เ ป็ นที่ ต้ อ ง ก า ร ของ
ห้องปฏิบัติการ Lab สินค้าอัญมณี โรงงานผลิต
และจ าหน่ายสินค้าอัญมณี พ่อค้าและนักธุรกิจ
ในสินค้าเพชร พลอย และอัญมณีทั่วโลก 

  
3. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ  

3.1 บริษัท Sarine Technologies Ltd. มี Head Quarter อยู่ที่เมือง Hod HaSharon  
 ประเทศอิสราเอล และมีบริษัท Subsidiaries จ านวน 4 แห่ง ทั่วโลก ได้แก่ อินเดีย (Sarine Technologies   
 India PVT Ltd. ณ เมือง Mumbai Surat และ Jaipur) ฮ่องกง (Sarine Hong Kong Ltd.) สหรัฐอเมริกา         
 (New York Sarine North America Inc.) และอิสราเอล (Ramat Gan Service Center in the Israel  
 Diamond Exchange) และมีบริษัท Distributors and Service Representatives จ านวน 13 แห่ง ทั่วโลก  
  
 

                                                                                        ฉบับที ่30 :  เดือนสิงหาคม 2560 (14 – 18 สิงหาคม 2560) 

 



 
  

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆท่ีปรากฏ เป็นข้อมูลท่ีได้จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพือ่วัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่าน้ัน โดยส านักงาน     
  ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่รับผดิชอบในความเสียหายใดใดท่ีอาจเกิดขึน้จากการท่ีมีบุคคลน าข้อมูลน้ีไปใช้ไม่ว่ากรณีใดและโดยทางใด 

2 | P a g e  

     
 Monthly Business Creation and Networking Report  from  Tel Aviv,  Israel. 
 รายงานการเข้าพบผู้น าเข้า/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานทางการค้า เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้า       
 ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ   ณ   กรุงเทลอาวีฟ   รัฐอิสราเอล 

 
 

    
  ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เบลเยี่ยม รัสเซีย อิตาลี นามิเบีย บอสซาวานา แอฟริกาใต้ จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน 

ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่ 213/1-4 ซอยสายน้ าทิพย์ 2 สุขุมวิท ซอย 22 คลองเตย 
กรุงเทพฯ ท าหน้าที่เป็นศูนย์ให้บริการจ าหน่ายและดูแลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 

   3.2 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ในด้านการประเมิน วิเคราะห์ วางแผนการ
ตัด ขัด เจียระไน ออกแบบดีไซน์ และประเมินคุณภาพของเพชร พลอย และอัญมณี เช่น The Galaxy and 
Solaris (เครื่องมือ mapping system) The DiaExpert (เครื่องมือ rough diamoand planing system) 
The Quazer (เครื่องมือ laser cutting & shaping system) The world-standard DiaMension (เครื่องมือ 
geometrical assessment systems for cut grading) The DiaScribe (เครื่องมือmarking and inscription 
laser) The Sarine Light (เครื่องมือ light performance grading system) The Sarine Loupe (เครื่องมือ 
virtual loupe imaging system) เป็นต้น      
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4.  ประเด็นข้อคิดเห็น/การด าเนินการ  
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บริษัท Sarine Technologies Ltd.  

พิจารณาเข้าร่วมงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ที่มีก าหนดจัดงานเป็นประจ าทุกปีในประเทศไทย 
ซ่ึงมี product group หลากหลาย เช่น equipment and tools, machineries ซ่ึงมีความสอดคล้องกับ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทดังกล่าว โดยบริษัท Sarine Technologies Ltd. ได้แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมงาน 
Bangkok Gems and Jewelry Fair ในอนาคตต่อไป 
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ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ  
15 สิงหาคม 2560 
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