คําถามจากการสัมมนาเรื่อง “ลูทางธุรกิจไทยในตะวันออกกลาง”
ขอ 2 คําถาม : กฎ ขอหาม และขอบังคับ สําหรับธุรกิจเครื่องประดับในตะวันออกกลาง
คําตอบ : ประเทศในตะวันออกกลางซึง่ เปนคูค า สําคัญในการสงออกเครือ่ งประดับของไทย ไดแก สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส ซาอุดีอาระเบีย และบาหเรน ซึ่งมีระเบียบนําเขาเครื่องประดับสําคัญ ดังนี้
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
มาตรการทางภาษี
- เครื่องประดับแทและเครื่องประดับเทียมเสียภาษีนําเขาในอัตรารอยละ 5
มาตรการที่มิใชภาษี อาทิ
- เครื่ อ งประดับแท ที่จําหนายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตสตองประทับตราเครื่องหมายรับรอง
คุณภาพ (Hallmarking) หรือปดฉลาก (Labeling) เพื่อระบุถึงความบริสุทธิ์และมูลคาของเนื้อโลหะมีคา
ซาอุดีอาระเบีย
มาตรการที่มิใชภาษี อาทิ
- เครื่องประดับทองคําที่จําหนายในซาอุดีอาระเบียตองไดรับ Certificate of Conformity จาก
Saudi Arabian Standards Organization (SASO) เพือ่ รับรองมาตรฐานเครือ่ งประดับแท
- เครื่องประดับทองคําที่จําหนายในซาอุดีอาระเบียตองมีความบริสุทธิ์ไมนอยกวา 18 กะรัต
บาหเรน
มาตรการทางภาษี
- เครื่องประดับแทและเครื่องประดับเทียมเสียภาษีนําเขาในอัตรารอยละ 5
มาตรการที่มิใชภาษี อาทิ
- หามนําเขาหรือซื้อขายสินคาที่เกี่ยวของกับไขมุกเลี้ยง ทั้งนี้ เพื่อปกปองอุตสาหกรรมไขมุก
ธรรมชาติในประเทศ และคงไวซึ่งชื่อเสียงของบาหเรนในการเปนศูนยกลางการคาไขมุกของโลก
- เครือ่ งประดับทีจ่ าํ หนายในบาหเรนตองระบุคา ความบริสทุ ธิข์ องโลหะ และตองสลักเครือ่ งหมาย
รับรองคุณภาพลงบนเครือ่ งประดับ
- เครื่ อ งประดั บทุ กประเภทที่นําเขามายังบาหเรนตอ งติดฉลากระบุประเทศผู ผลิตทุ กครั้ ง
มิฉะนั้นจะไมไดรับอนุญาตใหนําเขา
- หามใชคําวา Persian Gulf บนกลอง บรรจุภัณฑ หรือเอกสารใด ๆ แตใหใชคําวา Arabian
Gulf แทน
ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตอสอบถามไดที่ สํานักบริหารการนําเขาสงออกสินคาทั่วไป
กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย โทร 02-547-5122

ขอ 3. คําถาม : สวนใหญสหรัฐอาหรับเอมิเรตสนําเขาขาวประเภทใดจากไทย
คําตอบ : ปจจุบนั สหรัฐอาหรับเอมิเรตสนาํ เขาทัง้ ขาวขาว ขาวหอมมะลิ และขาวนึง่ จากไทย มีรายละเอียด
ดังนี้
มูลคาสงออกขาวของไทยไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐ
อัตราขยายตัว (รอยละ)
2547
2548
ประเภท
2545 2546 2547
2548
(ม.ค.-มิ.ย.) (ม.ค.-มิ.ย.) 2546 2547
(ม.ค.-มิ.ย.)
42.5 9.4 12.5
4.4
0.5
-77.9 33.0
-88.6
ขาวขาว
ขาวหอมมะลิ
0.9 1.8 4.4
1.6
3.4
100.0 144.4
112.5
ขาวนึ่ง
3.9 5.1 9.0
5.9
4.5
30.8 76.5
-23.7
รวม
47.3 16.3 25.9 11.9
8.4
-65.5 58.9
-29.4
ที่มา : กระทรวงพาณิชย

ขอ 4. คําถาม : ขาวเปนอาหารหลักของชาวตะวันออกกลางหรือไม
คําตอบ : ชาวตะวันออกกลางรับประทานทัง้ ขาวและขนมปง โดยทัว่ ไปแลวชาวตะวันออกกลางไมไดรบั ประทาน
ขาวเปนอาหารทุกมื้อเชนคนไทย แตก็นับวารับประทานขาวมากกวาชาวยุโรป และมีบางประเทศในตะวันออกกลาง
อาทิ อิรัก และอิหราน ที่รับประทานขาวเปนอาหารหลัก
ทั้ ง นี้ ป จ จุ บั น ข า วเป น สิ น ค า ที่ ไ ทยส ง ออกไปตะวั น ออกกลางมากเป น อั น ดั บ 3 รองจาก
รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ และอัญมณีและเครือ่ งประดับ โดยมีตลาดสงออกสําคัญ คือ อิรกั อิหราน และเยเมน
มูลคาสงออกขาวของไทยไปตะวันออกกลาง
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐ
อัตราขยายตัว (รอยละ)
2547
2548
ประเทศ
2545 2546 2547
2548
(ม.ค.-มิ.ย.) (ม.ค.-มิ.ย.) 2546 2547
(ม.ค.-มิ.ย.)
อิรัก
45.2 94.0 152.8
74.5
91.6
108.0 62.6
23.0
อิหราน
70.1 98.0 140.6
53.9
45.4
39.8 43.5
-15.8
เยเมน
26.8 24.3 40.7
11.9
15.7
-9.3 67.5
31.9
104.6 65.7 82.2
39.8
29.2
-37.2 25.1
-26.6
อื่น ๆ
รวม
246.7 282.0 416.3 180.1
181.9
14.3 47.6
1.0
ที่มา : กระทรวงพาณิชย

ขอ 6 คําถาม : ธุรกิจเฟอรนเิ จอร และงานตกแตงภายในในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะดูไบ มีโอกาสมากนอย
เพียงใด และควรเริม่ ตนอยางไร
คําตอบ : ดูไบเปนเมืองหลวงของรัฐดูไบซึ่งเปนรัฐหนึ่งของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยทั่วไปการสงออก
เฟอรนเิ จอรไปตลาดตะวันออกกลางมีแนวโนมขยายตัวดี โดยเฉพาะการสงออกเฟอรนเิ จอรไมไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
เนือ่ งจาก
• ตะวันออกกลางเปนตลาดขนาดใหญทมี่ กี าํ ลังซือ้ สูง ดวยจํานวนประชากรใน 14 ประเทศ
(ประกอบดวย คูเวต กาตาร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส บาหเรน อิสราเอล โอมาน ซาอุดีอาระเบีย อิหราน จอรแดน
เลบานอน ซีเรีย เยเมน อิรกั และอียปิ ต) รวมกันถึงกวา 230 ลานคน มีรายไดเฉลีย่ ตอหัวสูงราว 6,000 ดอลลารสหรัฐตอป
• ความตองการเฟอรนเิ จอรไมของไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตสขยายตัวตอเนือ่ ง ตามโครงการ
กอสรางอาคารและสํานักงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ ในชวง 6 เดือนแรกของป 2548 สหรัฐอาหรับเอมิเรตสนาํ เขาเฟอรนิเจอรไม
จากไทยสูงราว 3.6 ลานดอลลารสหรัฐ ขยายตัวรอยละ 38.5 เทียบกับชวงเดียวกันของป 2547 นับเปนการขยายตัว
ติดตอกันเปนปที่ 8
• ภาครัฐมีนโยบายรุกตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบตะวันออกกลาง ดวยการ
จัดงานแสดงเฟอรนเิ จอรทงั้ ในประเทศและการเขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศ เพือ่ ประชาสัมพันธเฟอรนเิ จอร
ไทยใหเปนทีร่ จู กั
ในส ว นของการเริ่ ม ต น ธุ ร กิ จ ส ง ออกเฟอร นิ เ จอร ไ ปยั ง ประเทศในแถบตะวั น ออกกลาง
สามารถหารายละเอียดเพิ่ม เติม อาทิ กฎระเบีย บขั้น ตอนการสงออก และขอมูล ดา นการคาและการสงออก
ไดที่ www.depthai.go.th
ขอ 10 คําถาม : งาน Exhibition ทีด่ ไู บในป 2548 จะจัดเมือ่ ไร และหากสนใจไปรวมจัด จะตองติดตอทีไ่ หน
สําหรับตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ มีโอกาสเปนไปไดหรือไม
คําตอบ : ในสวนของการเขารวมงาน และวันทีจ่ ดั งาน Exhibition ทีด่ ไู บสามารถติดตอสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมไดที่กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย โทร 02-511-6021
สําหรับการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับไปดูไบมีแนวโนมขยายตัวดีตามการสงออกไป
สหรัฐอาหรับเอมิเรตสโดยรวม โดยเฉพาะการสงออกเครื่องประดับทองคํา เนื่องจาก
• สหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปนตลาดทีม่ กี าํ ลังซือ้ สูง ดวยรายไดเฉลีย่ มากถึง 22,017 ดอลลารสหรัฐ
ตอคนตอป สูงเปนอันดับ 2 ของประเทศในกลุม ตะวันออกกลาง รองจากกาตาร
• เครื่องประดับทองคําของไทยไดรับความนิยมมากขึ้นเปนลําดับในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
สังเกตไดจากมูลคานําเขาเครื่องประดับทองคําของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสจากไทย ในชวง 6 เดือนแรกของป 2548
ที่สูงถึง 19.7 ลานดอลลารสหรัฐ ขยายตัวรอยละ 51.5 เทียบกับชวงเดียวกันของป 2547 นับเปนการขยายตัว
ติดตอกันเปนปที่ 3
• ความตองการเครื่องประดับทองคําในสหรัฐอาหรับเอมิเรตสขยายตัวตอเนื่อง ตามการ
ขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจ และธุรกิจทองเที่ยวของประเทศ ทั้งนี้ ปจจุบันความตองการเครื่องประดับทองคําใน

สหรัฐอาหรับเอมิเรตสจัดเปนอันดับ 8 ของโลก และเปนอันดับ 2 ของกลุมประเทศในตะวันออกกลาง รองจาก
ซาอุดีอาระเบีย โดยในชวง 9 เดือนแรกของป 2547 ความตองการเครื่องประดับทองคําของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ขยายตัวราวรอยละ 5
นอกจากนี้ การที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปนแหลงคาสงและคาปลีกเครื่องประดับทองคํา
ที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก อีกทั้งยังเปนศูนยกลางในการกระจายสินคาและสงออกตอที่ใหญเปนอันดับ 3 ของโลก
รองจากฮองกง และสิงคโปร (2 ใน 3 ของเครื่องประดับทองคําที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตสนําเขา สวนใหญจะสงออก
ตอไปยังประเทศที่สาม) จึงเปนโอกาสที่ไทยจะใชสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปนประตูเพื่อกระจายสินคาไปสูประเทศ
อื่น ๆ ในตะวันออกกลาง
ขอ 26. คําถาม : มีความคิดอยางไรกับการสงออกผลไมไปยังตะวันออกกลาง
คําตอบ : แมปจ จุบนั ไทยมีมลู คาสงออกผลไมไปตะวันออกกลางคิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 4 ของมูลคา
สงออกผลไมทั้งหมดของไทย แตเปนที่นาสังเกตวาอัตราขยายตัวของมูลคาสงออกผลไมไปตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น
อยางนาสนใจ ทั้งนี้ ผลไมที่ไทยสงออกไปตะวันออกกลางมากที่สุด คือ ผลไมกระปองและแปรรูป (สัดสวน
ประมาณรอยละ 80 ของมูลคาสงออกผลไมทั้งหมดของไทยไปตะวันออกกลาง) มีตลาดสงออกสําคัญอันดับหนึ่ง
คือ ซาอุดีอาระเบีย รองลงมา คือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ขณะทีผ่ ลไมสดแชเย็นแชแข็งและผลไมแหงมีตลาดสงออก
สําคัญอันดับหนึง่ คือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส รองลงมา คือ ซาอุดอี าระเบีย และอิหราน ตามลําดับ
มูลคาสงออกผลไมไทยไปตะวันออกกลาง
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐ
อัตราขยายตัว (รอยละ)
2547
2548
ประเภท
2545 2546 2547
2548
(ม.ค.-มิ.ย.) (ม.ค.-มิ.ย.) 2546 2547
(ม.ค.-มิ.ย.)
ผลไมกระปอง
24.4 29.5 33.1
15.8
19.0
20.9 12.2
20.3
และแปรรูป
ผลไมสดแชเย็น
4.6 5.9 8.3
4.1
4.8
28.3 40.7
17.1
แชแข็งและแหง
รวม
29.0 35.4 41.4
19.9
23.8
22.1 16.9
19.6
ที่มา : กระทรวงพาณิชย

คําถามขอ 22 : อยากทราบแนวโนมตลาดเครือ่ งยนตทใี่ ชในการเกษตรในตะวันออกกลาง อาทิ เครือ่ งปน ไฟฟา
และปมน้ํา
คําตอบ : การสงออกสินคาหมวดเครื่องจักรและอุปกรณทางการเกษตร รวมถึงเครื่องยนตที่ใชในการเกษตร
ไปยังตะวันออกกลางไมคอ ยสดใสนัก เนือ่ งจากความตองการใชสนิ คาดังกลาวของภาคเกษตรกรรมในภูมภิ าคนี้
ยังมีไมมากนักตามมูลคาของผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรกรรรมที่คิดเปนสัดสวนเพียงราวรอยละ 10 ของ
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ซึ่งเปนผลจากขอจํากัดดาน
สภาพภูมปิ ระเทศทีม่ ลี กั ษณะแบบทะเลทราย ทําใหไมเอือ้ ตอการทําเกษตรกรรม ทัง้ นี้ ปจจุบนั การนําเขาเครือ่ งจักร
ทางการเกษตร (HS 8432) ของกลุม ประเทศความรวมมืออาวอาหรับ (Gulf Cooperation Council : GCC) มี
แนวโนมลดลง โดยเฉพาะซาอุดอี าระเบีย โอมาน และบาหเรน โดยในป 2546 ทัง้ สามประเทศมีการนําเขาสินคา
หมวดนี้ลดลงเฉลี่ยราวรอยละ 35 จากป 2545

