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 “พาณิชย”์ โชว์ความพรอ้มผนึกกําลัง DITP + GIT ขับเคลื�อนงาน Bangkok Gems and 
 Jewelry Fair อยา่งยิ�งใหญ ่ตอกย�าการเป�นศูนยก์ลางการค้าอัญมณแีละเครื�องประดับโลก 

 27  พฤษภาคม  2565  –  กระทรวง  พาณิชย์  ประกาศ  ความ  พร้อม  จัด  งาน  Bangkok  Gems  and  Jewelry 
 Fair  (BGJF)  ใน  รูป  แบบ  BGJF  Virtual  Trade  Fair  2022  ระหว่าง  วัน  ที�  13–17  มิถุนายน  2565  เตรียม 
 โชว์  รา้น  ออนไลน์  เป�ด  ให้  ผู้  ซื�อ  ผู้นํา  เข้า  เข้า  ชม  จัด  เวที  เจรจา  ธุรกิจ  ออนไลน์  และ  จัด  กิจกรรม  พิเศษ  คาด 
 ยอด  เจรจา  ธุรกิจ  ไม่  ต�า  กว่า  570  ล้าน  บาท  โอกาส  นี�  DITP  พร้อม  ลง  นาม  MOU  รว่ม  กับ  GIT  เพื�อ  รว่ม  มือ 
 สง่เสริมการจัดงาน BGJF อยา่งเต็มรูปแบบ หลังเว้นการจัดงานเกือบ 2 ป� เนื�องจากสถานการณ์โควิด-19 

 นาย  บุณย  ฤทธิ�  กัลยาณมิตร  ปลัด  กระทรวง  พาณิชย์  เป�ด  เผย  ว่า  กระทรวง  พาณิชย์  โดย  กรม  สง่  เสริม  การ  ค้า 
 ระหว่าง  ประเทศ  (DITP)  ได้  เตรยีม  ความ  พรอ้ม  จัด  งาน  แสดง  สินค้า  อัญมณี  และ  เครื�อง  ประดับ  หรือ 
 Bangkok  Gems  and  Jewelry  Fair  (BGJF)  ใน  รูป  แบบ  BGJF  Virtual  Trade  Fair  2022  ระหว่าง  วัน  ที� 
 13–17  มิถุนายน  2565  ซึ�ง  เป�นการ  นํารอ่ง  การ  จัด  งาน  ใน  รูป  แบบ  ออนไลน์  เพื�อ  กระตุ้น  การ  สง่  ออก  สินค้า 
 อัญมณี  และ  เครื�อง  ประดับ  ตาม  นโยบาย  นาย  จุ  ร ิ นทร์  ลัก  ษณ  วิ  ศิษฏ์  รอง  นายก  รัฐมนตร ี และ  รัฐมนตรี 
 ว่าการ  กระทรวง  พาณิชย์  ที�  มอบ  นโยบาย  ให้  เรง่รัด  ผลัก  ดัน  การ  สง่  ออก  สินค้า  อัญมณี  และ  เครื�อง  ประดับ 
 เชงิ  รุก  ใน  ทกุ  มิติ  ก่อน  ที�  จะ  จัด  งาน  BGJF  ครั�ง  ที�  67  อยา่ง  เต็ม  รูป  แบบ  ใน  วัน  ที�  7-11  กันยายน  2565  ซึ�ง  ถือ 
 เป�นครั�งแรก หลังจากไม่สามารถจัดงานได้เกือบ 2 ป� จากผลกระทบโควิด-19 

 สําหรบั  การ  จัด  งาน  BGJF  Virtual  Trade  Fair  2022  ระหว่าง  วัน  ที�  13–17  มิถุนายน  2565  นี�  จะ  จัด  ผ่าน 
 แพลตฟอรม์  www.bgjf-vtf.com  ประกอบ  ด้วย  3  กิจกรรม  หลัก  ได้แก่  1)  การ  จัด  หน้า  ร้าน  ค้า  ของ  ผู้ 
 ประกอบ  การ  (Virtual  Store)  ซึ�ง  เป�ด  โอกาส  ให้  ผู้  ซื�อ  และ  ผู้นํา  เข้า  ที�  สนใจ  สามารถ  เข้า  ชม  สินค้า  ผ่าน  ทาง 
 ออนไลน์  โดย  มี  ผู้  ประกอบ  การ  ทั�ง  ชาว  ไทย  และ  ชาว  ต่าง  ชาติ  เข้า  รว่ม  กว่า  300  บริษัท  2)  การ  จับ  คู่  เจรจา 
 ธุรกิจ  ออนไลน์  (Online  Business  Matching)  ผ่าน  การ  แชต  ทาง  โทรศัพท์  หรือ  ผ่าน  VDO  Conference 
 ด้วย  ระบบ  ที�  มี  ความ  ปลอดภัย  สงู  ตลอด  ชว่ง  การ  จัด  งาน  ทั�งนี�  ผู้  ซื�อ  ผู้นํา  เข้า  ที�  สนใจ  สามารถ  ทําการ  นัด  หมาย 
 เพื�อ  เจรจา  การ  ค้า  ผ่าน  เว็บไซต์  ของ  งาน  ด้วย  ตนเอง  หรือ  ผ่าน  สํานักงาน  สง่  เสริม  การ  ค้า  ใน  ต่าง  ประเทศ  ทั�ว  โลก 
 โดย  ไม่  เสีย  ค่า  ใช ้ จ่าย  ใดๆ  และ  3)  การ  จัด  กิจกรรม  พิเศษ  เชน่  พิธ ี เป�ด  ตัว  โครงการ  ใน  รูป  แบบ  ออนไลน์  ใน 
 วัน  ที�  13  มิถุนายน  2565  การ  สัมมนา  ออนไลน์  ใน  หัวข้อ  เกี�ยว  กับ  อุตสาหกรรม  สินค้า  อัญมณี  และ  เครื�อง 
 ประดับ  เพื�อ  ให้  ผู้  ประกอบ  การ  ได้  เรียน  รู้  แนว  โน้ม  ตลาด  รับ  ฟ�ง  ข้อคิด  เห็น  จาก  ผู้  เชี�ยวชาญ  ใน  วงการ  อัญมณ ี
 และเครื�องประดับ รวมทั�งสร้างเครือขา่ยภายในแพลตฟอร์ม  ระหว่างที�มีการเจรจาการค้าแบบเรียลไทม์ 



 คาด  ว่า  ใน  ชว่ง  การ  จัด  งาน  จะ  มี  ผู้  ซื�อ  ผู้นํา  เข้า  จาก  ภูมิภาค  ต่างๆ  อาทิ  ยุโรป  แอฟรกิา  เอเชีย  โอ  เชีย  เนีย 
 ตะวันออกกลาง  อเมริกาเหนือ  อเมริกาใต้  มา  รว่ม  ใน  การ  เจรจา  ธุรกิจ  กับ  ผู้  ประกอบ  การ  ไทย  ซึ�ง  จะ  ก่อ  ให้ 
 เกิดการจับคู่ธุรกิจออนไลน์ไม่น้อยกว่า 400 คู่ และเกิดมูลค่าการสั�งซื�อไม่น้อยกว่า 570 ล้านบาท 

 นาย  บุณย  ฤทธิ�  กล่าว  เพิ�ม  เติม  ว่า  ใน  การ  แถลง  ขา่ว  วัน  นี�  ยัง  ได้  จัด  พิธ ี ลง  นาม  บนัทึก  ข้อ  ตกลง  ความ  รว่ม  มือ 
 (MOU)  ระหว่าง  กรม  สง่  เสรมิ  การ  ค้า  ระหว่าง  ประเทศ  (DITP)  กับ  สถาบันวิจัย  และ  พัฒนา  อัญมณี  และ 
 เครื�อง  ประดับ  แห่ง  ชาติ  (  องค์การ  มหาชน  )  หรือ  GIT  เพื�อ  รว่ม  จัด  งาน  BGJF  กําหนด  แนวคิด  และ  วิสัย  ทัศน์ 
 หลัก  ใน  การ  จัด  งาน  BGJF  สรา้ง  ภาพ  ลักษณ์  และ  ประชาสัมพันธ ์ งาน  BGJF  ให้  เป�น  ที�  รู้จัก  อยา่ง  แพร ่ หลาย 
 ทั�งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้เครือขา่ยที�แต่ละหน่วยงานมีอยูใ่นการขับเคลื�อน 

 “  ความ  รว่ม  มือ  ใน  ครั�ง  นี�  จะ  ทําให้  การ  บรหิาร  จัดการ  งาน  แสดง  สินค้า  BGJF  มี  ประสิทธภิาพ  และ  เกิด 
 ความ  คล่อง  ตัว  มาก  ยิ�ง  ขึ�น  สามารถ  ใช้  ประโยชน์  จาก  จุด  เด่น  เครือ  ขา่ย  และ  พันธมิตร  ของ  แต่ละ  หน่วย  งาน 
 ที�  มี  อยู ่ ใน  การ  ประชาสัมพนัธ ์  เพื�อ  ให้  เข้า  ถึง  กลุ่ม  เป�า  หมาย  เกิด  ความ  รว่ม  มือ  และ  สร้าง  เครือ  ขา่ย  ที�  กว้าง  ขวาง 
 มาก  ขึ�น  สรา้ง  ภาพ  ลักษณ์  อุตสาหกรรม  ที�  มี  มาตรฐาน  และ  เป�น  สากล  มาก  ยิ�ง  ขึ�น  ซึ�ง  จะ  เป�น  แรง  สําคัญ  ที�  จะ 
 ชว่ยผลักดันให้ประเทศไทยสามารถก้าวสูก่ารเป�นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื�องประดับโลกตาม 
 ยุทธศาสตรช์าติได้สําเรจ็” นายบุณยฤทธิ�กล่าว 

 นาย  บุณย  ฤทธิ�  เสริม  ว่า  สําหรบั  การ  จัด  งาน  BGJF  ครั�ง  ที�  67  ซึ�ง  จะ  จัด  ขึ�น  ระหว่าง  วัน  ที�  11-17  กันยายน 
 2565  ที�  อิม  แพค  เมืองทอง  ธานี  กรม  สง่  เสริม  การ  ค้า  ระหว่าง  ประเทศ  ได้  เตรียม  ความ  พร้อม  ไว้  แล้ว  เชน่ 
 เดียวกัน  โดย  ถือ  เป�นการ  จัด  งาน  เต็ม  รูป  แบบ  ครั�ง  แรก  ใน  รอบ  เกือบ  2  ป�  หลัง  จาก  ที�  ประสบ  ป�ญหา  จาก 
 สถานการณ์  โค  วิด  -19  โดย  ป�จจุบัน  ได้  รับ  การ  ตอบ  รับ  จาก  ผู้  ประกอบ  การ  ทั�ง  ไทย  และ  ต่าง  ประเทศ  เข้า  รว่ม 
 การ  จัด  งาน  แล้วก  ว่า  700  ราย  และ  ได้  รับ  การ  ตอบ  รบั  จาก  ผู้  ซื�อ  ผู้นํา  เข้า  ที�  จะ  เดิน  ทาง  มา  รว่ม  งาน  กว่า 
 10,000 ราย โดยคาดว่า จะมีมูลค่าการสั�งซื�อทันทีและภายในงานไม่ต�ากว่า 1,200 ล้านบาท 

 “  การ  จัด  งาน  BGJF  ทั�ง  ใน  รูป  แบบ  BGJF  Virtual  Trade  Fair  2022  และ  รูป  แบบ  ออฟ  ไลน์  เต็ม  รูป  แบบ 
 จะ  ชว่ย  สง่  เสรมิ  การ  สง่  ออก  สินค้า  อัญมณี  และ  เครื�อง  ประดับ  ของ  ไทย  ได้  เพิ�ม  ขึ�น  และ  มั�นใจ  ว่า  เป�า  หมาย 
 การ  สง่  ออก  สินค้า  อัญมณี  และ  เครื�อง  ประดับ  ในป�  2565  ที�  ตั�ง  ไว้  ที�  มูลค่า  233,647  ล้าน  บาท  เพิ�ม  ขึ�น  20% 
 จะทําได้ตามเป�าหมาย” นายบุณยฤทธิ�กล่าว 

 ******************************* 
 สํานักสง่เสรมิการค้าสินค้าไลฟ�สไตล์ 
 โทร. 02 507 8392-3 
 Email: official@bkkgems.com 
 Website:  www.BGJF-VTF.com  ,  www.BKKGEMS.com 
 Facebook: BangkokGemsOfficial 
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