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1. ข้อมูลบุคคล/องค์กร 
1.1 ชื่อ นาย Daniel  นามสกุล Eshed 
ต าแหน่ง CEO บริษัท GEMERALD LTD. 
ที่อยู่ New Diamond Exchange, 1 Jabotinsky Street, Ramat Gan 52520, Israel  
โทรศัพท์ +972 3 5753057          โทรสาร +972 3 5755251   
Email : gemerald@012.net.il   
website : www.gemeraldltd.com 
 

2. รายละเอียดบริษัท/องค์กร 
2.1 บริษัท GEMERALD LTD. ได้ก่อตั้งเมื่อปี 1991 เป็นบริษัทผู้ผลิตน าเข้า ด าเนินการ cutting 

dopim และ polishing มรกต โดยเป็นบริษัทรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศอิสราเอลในอุตสาหกรรม
ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจ าหน่ายสินค้าทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้
เป็นสมาชิกของ THE INTERNATIONAL COLORED GEMSTONE ASSOCIATION (ICA) ด้วย 

2.2 ประเภทของสินค้าเครื่องประดับที่ท ามรกตและอัญมณีต่างๆ เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน 
ต่างหู ของสุภาพสตรี และเครื่องประดับของสุภาพบุรุษ สินค้าเครื่องประดับตามงานเทศกาลส าคัญต่างๆ เช่น 

วันวาเลนไทน์ วันปีใหม่ของชาวยิว วันเกิด วัน
ครบรอบแต่งงาน เป็นต้น 
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3. สรปุผลการหารือ/เขา้พบ  
              3.1 บริษัท GEMERALD LTD. มีการจัดซื้อและน าเข้ามรกตและแทนซาไนต์ที่ เป็น rough 

stones มาจากต่างประเทศ โดยแทนซาไนต์มาจากแหล่งวัตถุดิบในประเทศแทนซาเนีย และมรกตมาจาก
แซมเบียเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากคุณภาพของอัญมณีที่ดีและมีความเป็นพิเศษ โดยบริษัทมีความสามารถในการตัด 
ขัด และเจียระไนมรกตและใช้เทคนิคพิเศษร่วมกับอุปกรณ์ไฮเทค ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสต๊อกของมรกตหลายขนาด 
หลากรูปแบบและคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นชิ้นเดี่ยวหรือเป็นเซ็ต และมีผู้เชี่ยวชาญในการเจียระไนมรกตในรูปแบบ
หลากหลาย ในปัจจุบันรูปแบบการเจียระไนมรกตที่ เป็นที่นิยมมาก  เช่น Octagon Baguette Square 
Cabochon Emerald Cut เป็นต้น 

    3.2 บริษัทฯ มีความสนใจในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับชั้นน าใน
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพ่ือแสวงหา suppliers และสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีความหลากหลายในราคาที่แข่งขัน
ได้ดีในตลาดโลก 

4.  ประเด็นข้อคิดเห็น/การด าเนินการ   

                    สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริษัท  GEMERALD LTD.  ให้เข้าร่วมงาน
แสดงสินค้า Bangkok Gems and Jewellery Fairs (BGJF) ครั้งที่ 64 ซึ่งมีก าหนดจัดในเดือนกันยายน 2562 
(10 – 14 กันยายน 2562) โดยเป็นงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับขนาดใหญ่ของเอเชียที่รวมสินค้า
หล ากหล าย ไม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น  gems stones (precious stones, semi-precious stones), rough stones, 
diamonds, pearls, precious metal, synthetic stones, costume and fashion jewelry, fine jewelry, 
gold jewelry, silver jewwlry, display and packaging, machinery เป็นต้น พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมพิเศษ
ต่างๆ ภายในงาน เช่น fashion show, special showcases, seminars and conferences เป็นต้น 

ส านักงานสง่เสริมการคา้ในตา่งประเทศ        
                                                                ณ กรงุเทลอาวีฟ 

                                                                   1 สงิหาคม 2562 
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