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1. ข้อมูลบุคคล/องค์กร 
1.1 ชื่อ นาย Avishai  นามสกุล Bagimer 
ตำแหน่ง CEO บริษัท Classic Yael 
ที่อยู่ 16 Kfar Giladdi Street, Tel Aviv, Israel  
โทรศัพท์ +972 3 6814475          โทรสาร +972 3 5186493  
Email : classics@017.net.il   
website : www.classicyael.com 
 

2. รายละเอียดบริษัท/องค์กร 
2.1 บริษัท Classic Yael ได้ก่อตั้งมาประมาณ 30 ปี เป็นบริษัทผู้ผลิตและนำเข้าสินค้าประเภท      

อัญมณีและเครื ่องประดับ พร้อมทั ้งจำหน่ายแบบค้าปลีกและค้าส่งรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศ
อิสราเอล ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจำหน่ายสินค้าทั้งตลาดภายในประเทศประมาณร้อยละ 70 และส่งออกไปยัง
ต่างประเทศท่ัวโลกอีกประมาณร้อยละ 30  

2.2 บริษัทฯ มีการจำหน่ายสินคา้แบบค้าส่งประมาณร้อยละ 95 และร้อยละ 70 ของสินค้าที่จำหน่าย
เป็นสินค้าประเภท silver jewelry และร้อยละ 30 เป็นสินค้าประเภท gold jewely 

2.3 ประเภทของสินค้าเครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน ต่างหู ของสุภาพสตรี และ
เครื่องประดับของสุภาพบุรุษ เป็นต้น 
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3. สรปุผลการหารอื/เขา้พบ  
       3.1 บริษัท Classic Yael ได้มีการจัดซื ้อและนำเข้าสินค้า   

อัญมณีเครื่องประดับจากประเทศจีนและอิตาลีเป็นส่วนใหญ่ และมีการ
สั่งสินค้าแบบ OEM จากประเทศจีนมากกว่าร้อยละ 80 เนื่องจากราคา
ไม่สูงมากและคุณภาพดี ทั้งนี้ บริษัทฯ เคยมีการสั่งผลิตสินค้าแบบ OEM 
กับประเทศไทยและทำธุรกิจกับบริษัทในประเทศไทยมายาวนานกว่า 
30 ปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่าในปัจจุบันราคา
สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับโดยเฉพาะประเภท silver jewelry และ 
gold jewely ของไทยมีราคาค่อนข้างสูงกว่าประเทศจีนประมาณกว่า
ร้อยละ 30  

           3.2 บริษัทฯ ยังคงมีความสนใจในการแสวงหา business 
partners กับประเทศไทยซึ่งสามารถเสนอราคาที่ competitive  และในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานแสดง
สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับชั้นนำในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อแสวงหา suppliers และสินค้าที่มีคุณภาพดี
และมีความหลากหลายในราคาที่แข่งขันได้ดีในตลาดโลก 

4.  ประเด็นข้อคิดเห็น/การดำเนินการ   

                    สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริษัท  GEMERALD LTD.  ให้เข้าร่วมงาน
แสดงสินค้า Bangkok Gems and Jewellery Fairs (BGJF) ที่จะจัดขึ ้นในปี 2020 ซึ ่งเป็นงานแสดงสินค้า   
อัญมณีและเครื่องประดับขนาดใหญ่ของเอเชียที่รวมสินค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 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 พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมพิเศษต่างๆ ภายในงาน เช่น fashion show, special showcases, 
seminars and conferences เป็นต้น 
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สำนักงานสง่เสริมการคา้ในตา่งประเทศ        
                                                                

ณ กรงุเทลอาวีฟ 
                                                                      

23 กนัยายน 2562 
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