DITP ดึงผู้ซ้อ
ื ผู้นําเข้ารายใหญ่จากทุกทวีป ร่วมงาน
Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 59
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เผยผู้ซ้อ
ื ผู้นําเข้ารายใหญ่ตอบรับเข้าร่วมงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair (BGJF)
ครั้งที่ 59 ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพั นธ์นี้ดีมากคาดผู้เข้าชมงานมากกว่า 20,000 ราย สร้างมูลค่าซื้อขายภายในงานกว่า 17,000
ล้านบาท ตอกยํ้าภาพลักษณ์งานแสดงสินค้าอัญมณีและ เครื่องประดับอันดับ 5 ของโลก
นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า “กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ ในฐานะผู้จัดงานได้
เร่งประชาสัมพั นธ์เชิญชวนผู้ซื้อและผู้นําเข้ารายใหญ่จากทั่วโลกเข้าร่วมงานบางกอก เจมส์ ผ่านสํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หรือ สคร. ซึ่งมีอยู่ 63 สํานักงานใน 47 เมืองใหญ่ท่ว
ั ทุกทวีป ทั้งนี้ เพื่ อกระตุ้นการซื้อขาย เพิ่ มมูลค่าส่งออก รวมไปถึงส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการได้ขยายฐานตลาดและเครือข่าย พั นธมิตร ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้นําเข้ารายใหญ่ๆ โดยล่าสุด สคร.นิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา เผยจํานวนผู้นําเข้ารายใหญ่จากสหรัฐอเมริกา ตอบรับร่วมงานบางกอกเจมส์ครั้งที่ 59 มากถึง 23 ราย
ในจํานวนผู้ท่ต
ี อบรับที่น่าสนใจมีทั้งรายเก่าและรายใหม่ อาทิผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท Royal Chain บริษัท Silver N Gold Wholesale
LLC. บริษัท The Rare Gem LLC. และบริษัท Colorline Inc. โดยบริษัท Royal Chain เป็นผู้นําเข้าเครื่องประดับและอัญมณีรายใหญ่
มียอดขายถึงปีละ 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมี ยอดสั่งซื้อเครื่องเงิน พลอยสีและเครื่องประดับและอัญมณีอ่น
ื ๆ จากไทยกว่า 3 แสน
่ มียอดขายราวปีละ 10 ล้านดอลลาร์และ 6 แสน
ดอลลาร์สหรัฐต่อปีในขณะที่ บริษท
ั Silver N Gold Wholesale และ The Rare Gem ซึง
ดอลลาร์น้น
ั เป็นผู้นําเข้าจากสหรัฐที่สนใจเข้าร่วมงาน BGJF เป็นครั้งแรก
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์ยังอธิบายเพิ่ มเติมว่า จากการที่กรมฯ ได้พยายามประชาสัมพั นธ์งานฯ ผ่านงานแสดงสินค้าอัญมณีและ
่ งประดับสําคัญๆ ระดับโลก อาทิ JCK Tucson Las Vegas ประเทศสหรัฐอเมริกา งาน Vicenzaoro ประเทศอิตาลีงาน Hong Kong
เครือ
Jewelry Fair และงาน Basel World ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น เพื่ อประชาสัมพั นธ์งานบางกอกเจมส์โดยตรงสู่กลุ่มเป้าหมายทํา
ให้มั่นใจว่าจะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 20,000 ราย
“อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ มีความสําคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยครองตําแหน่ง ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับอันดับที่ 10 ของโลก น ารายได้เข้าประเทศกว่า 6,541 ล้าน เหรียญสหรัฐ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เดินหน้า
ส่งเสริมการพั ฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทย และส่งเสริมสนับสนุนในการขยายสู่ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูง อาทิ ตลาดอัญมณีและ
เครื่องประดับสําหรับงาน แต่งงานอินเดีย ซึ่งอุตสาหกรรมงานแต่งงานในอินเดียมีมูลค่าประมาณ 519 พั นล้านบาท และมีอต
ั ราการขยายตัว
ถึงร้อยละ 25-30 ต่อปี นอกจากนี้ อีกตลาดที่น่าสนใจและก าลังมาแรงคือตลาดกัมพู ชา ซึ่งในปี2558 ไทยส่ง สินค้าอัญมณีและเครื่อง
ประดับไปยังกัมพู ชาคิดเป็นร้อยละ 8.13 ของมูลค่าส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ทั้งหมด โดยกลุ่มผู้บริโภคระดับสูงหรือ
Super Rich ซึ่งกรมฯ ก็ได้เชิญมาร่วมงานบางกอกเจมส์ จะนิยมเครื่องประดับไข่มุกและหินสีท่ม
ี ีค่าสูงเช่น ทับทิม ไพลิน มรกต” ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงพาณิชย์กล่าว นางจันทิรา ยํ้าว่างานบางกอกเจมส์ถือเป็นเวทีการค้าระหว่างประเทศที่สร้างโอกาสให้ผู้ผลิตไทยได้เจรจา

การค้า และพบปะผู้นําเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กที่มีศักยภาพในการผลิต การออกแบบ และการส่งออก
สาอมารถขยายตลาดไปยังต่างประเทศ โดยใช้งานแสดงสินค้า Bangkok Gems and Jewelry Fair เป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาด
นอกจากนี้ยังเป็นเวทีส่งเสริมนักออกแบบและแบรนด์สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้มีเวทีในการเผยแพร่ผลงานสู่สากล
Bangkok Gems & Jewelry Fair จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นงานแสดงสินค้าอัญมณี และ
เครื่องประดับระดับนานาชาติท่ใี หญ่ที่สุดและจัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดงานเดียวของ ประเทศไทย และยิ่งใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก
โดย Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 59 จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 22-26 กุมภาพั นธ์2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ ค
เมืองทองธานี
ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมงาน BGJF ครั้งที่ 59 สามารถชมรายละเอียดได้ที่ www.bkkgems.com หรือโทร. 025078392-3
หรือโทร DITP Call Center 1169
เผยแพร่ในนาม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยบริษัท ซิลเลเบิล จ ากัด ต้องการข้อมูลเพิ่ มเติมเพื่ อ เผยแพร่
ข่าวกรุณาติดต่อ คุณสมคิด เจริญศักดิ์ โทร. 0 2254 6895/08 4147 7575 คุณพรไพริณ สุริยา โทร. 061 989 2214
โทรสาร. 0 2255 4468 อีเมล pr.syllable@gmail.com

