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Bangkok Gems & Jewelry Fair ครังที 63
เปิดตัวโชว์ศกั ยภาพผูป้ ระกอบการไทย พร้อมผลักดัน SMEs สู่ตลาดโลก
ภายใต้แนวคิด “Thailand’s Magic Hands” มหัศจรรย์แห่งหัตถาช่างศิลป์ ไทย

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสงิ ห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ประกาศความพร้อมการจัดงาน 63rd Bangkok Gems & Jewelry Fair (BGJF) โดยมี
การแสดงผลงานเครืองประดับชันนําจาก Prima Gold by Pranda Jewelry, Beauty Gems, Gems Pavilion, Vatana Gems และ Meng Seng Pearls

กรมส่ งเสริ ม การค้ าระหว่ างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ ประกาศความพร้อ มการจัด งาน Bangkok
Gems & Jewelry Fair ครังที 3 ภายใต้ แนวคิ ด “Thailand’s Magic Hands” มหัศจรรย์แห่ งหัตถาช่ าง
ศิ ลป์ ไทย ตอกยําความพิ ถีพิถนั สร้างสรรค์ผลงานของช่างฝี มือไทยที ได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวาง
ทัวโลก สู่การเป็ น Jewelry Hub ตอบโจทย์การค้ าอัญมณี และเครืองประดับระดับโลก โดยงานนี จะเป็ น
เวที สาํ คัญในการส่ งเสริ มศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยทังขนาดใหญ่ และ SMEs ให้ ขยาย
ธุรกิ จสู่ตลาดโลก คาดดึงนักธุรกิ จและผู้ซือกว่า , รายจาก ประเทศทัวโลกเข้าร่วมงาน งาน
แสดงสิ นค้าอัญมณี และเครืองประดับ ครังที 63 จะจัดขึนระหว่างวันที 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชา
เลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 อิ มแพ็ค เมืองทองธานี

นางสาวบรรจงจิ ตต์ อั ง ศุ สิ งห์ อธิ บดี ก รม
ส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์
เปิ ดเผยว่า “ปี 2561 ทีผ่ านมา อุ ต สาหกรรมอัญ มณีแ ละ
เครืองประดับไทยเป็ นอีกหนึงส่วนทีมีความสําคัญอย่างยิง
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่
ช่างฝี มอื และแรงงานในภาคอุ ต สาหกรรมถึง 1.2 ล้านคน
และในปี 2561 การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครืองประดับ
รวมทองคํ า มีมู ล ค่ า ถึ ง 383,713 ล้ า นบาท หรือ คิด เป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 4.74 ของการส่ งออกทังหมดจากประเทศ
ไทย นับเป็ นอุตสาหกรรมทีสร้างมูลค่าเพิมให้แก่ไทยอย่างมาก”
ทังนี งาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครังที 63 จัด ขึนภายใต้ แ นวคิ ด “Thailand’s Magic
Hands” มหัศ จรรย์แ ห่งหัตถาช่างศิลป์ ไทย ทีเชิดชูความงดงามประณี ตของช่างฝี มอื ไทยทีสร้างสรรค์ชนงาน
ิ
ตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริโภคระดับสากลได้อย่างลงตัว พร้อมมุง่ ส่งเสริมความโดดเด่นของฝีมอื การผลิต
สู่การเป็ นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครืองประดับโลก (Jewelry Hub) ต่อยอดการผลิต สู่การออกแบบ การ
สร้างนวัตกรรม และส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอย่างครบวงจร
ภายในงาน Bangkok Gems and Jewelry ครังที 63 มีผู้ผ ลิต ผู้จดั จําหน่ าย และผู้ส่งออกชันนํ าของ
ไทยและนานาประเทศกว่า 00 ราย มาจัดแสดงสินค้ารวมกว่า 1,800 คูหาครอบคลุมทุกประเภทสินค้า โดย
กรมคาดการณ์ว่า การจัดงานครังนีจะมีนักธุรกิจและผู้ซอต่
ื างชาติเข้าร่วมงานราว 20,000 คน เกิดการสังซือ
ภายในงาน ไม่ตํากว่า 2,400 ล้านบาท”
นอกจากนียังมีกิจกรรมและโอกาสทางการค้าเจาะตลาดหลากหลายกลุ่ม อาทิ นิทรรศการ The New
Faces แสดงสินค้าเครืองประดับ จากผู้ป ระกอบการ SMEs ไทยจากภู มิภ าคต่ างๆ นิ ท รรศการ The Niche
Showcase นํ าเสนอเครืองประดับเฉพาะกลุ่ม นิท รรศการ The Jewellers แสดงสินค้าจากกลุ่ มดีไซเนอร์ท ีมี
ผลงานออกแบบสร้า งสรรค์ แ ละนวัต กรรมสิน ค้ าจากโครงการพัฒ นานั ก ออกแบบไทยสู่ ต ลาดโลก และ
Innovation and Design Zone ทีนํ าเสนอสินค้าทีมีก ารออกแบบทีดี มีนวัต กรรมการผลิต ตลอดจนวัตถุดบิ ที
โดดเด่นและน่ าสนใจ รวมทังยังมีกจิ กรรมอืนๆ เช่น การสัมมนาและการให้คําปรึกษาโดยผูเ้ ชียวชาญ การสาธิต
กระบวนการทําอัญมณีและเครืองประดับ การบริการตรวจสอบอัญมณี เป็ นต้น

ภาครัฐและเอกชนในวงการการค้าเครืองประดับและอัญมณีร่วมงานแถลงข่าว

งานแสดงสินค้า Bangkok Gems & Jewelry Fair ครังที จะจัดขึนระหว่างวันที - กุมภาพันธ์
ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ - อิมแพ็ค เมืองทองธานี สามารถชมข้อมูลเพิมเติมและลงทะเบียนเข้าชมงาน
ล่วงหน้าได้ทเว็
ี บไซต์ www.bkkgems.com หรือโทรสายตรงการค้าระหว่างประเทศ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bangkok Gems & Jewelry (BGJF) คือหนึงในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครืองประดับระดับโลก จัดขึนปี ละสองครัง ในเดือน
กุมภาพันธ์และกันยายน โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ งาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ถือ
เป็ นเวทีการค้าทีสําคัญทีนักธุรกิจ ผูซ้ อื ผูข้ าย และผูท้ เกี
ี ยวข้องในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครืองประดับทัวโลกเข้าร่วมงานเพือ
ต่อยอดธุรกิจในหลากหลายมิติ ทังการสรรหาวัตถุดบิ การค้าขาย และสร้างเครือข่ายพันธมิตร
สอบถามข้อมูลเกียวกับข่าวประชาสัมพันธ์เพิ มเติ ม:
กลุ่มงานแผนอํานวยการและประชาสัมพันธ์
บริษทั เอเชียไลฟ์ มีเดีย (ประเทศไทย) จํากัด
สํานักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์ สไตล์
คุณณัฐนิ ีฐติ ิ (นิกกิ) ภิญญาปิ ญชาน์
คุณสุจริ า ปานจนะ โทร - Public Relations Division 2019 Bangkok Gems & Jewelry Fair
คุณนภาลัย ไพรบึง โทร
โทร 061-527-6999
Email: prbkkgems@gmail.com
Website: www.bkkgems.com
Facebook: Bangkokgemsofficial

