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“พาณิชย์” โชว์ความพร้อมผนึกกําลัง DITP + GIT ขับเคลือนงาน Bangkok Gems and
Jewelry Fair อย่างยิงใหญ่ ตอกยาการเปนศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครืองประดับโลก
27 พฤษภาคม 2565 – กระทรวงพาณิชย์ ประกาศความพร้อมจัดงาน Bangkok Gems and Jewelry
Fair (BGJF) ในรูปแบบ BGJF Virtual Trade Fair 2022 ระหว่างวันที 13–17 มิถุนายน 2565 เตรียม
โชว์ร้านออนไลน์ เปดให้ผู้ซือผู้นําเข้าเข้าชม จัดเวทีเจรจาธุรกิจออนไลน์ และจัดกิจกรรมพิเศษ คาด
ยอดเจรจาธุรกิจไม่ตากว่า 570 ล้านบาท โอกาสนี DITP พร้อมลงนาม MOU ร่วมกับ GIT เพือร่วมมือ
ส่งเสริมการจัดงาน BGJF อย่างเต็มรูปแบบ หลังเว้นการจัดงานเกือบ 2 ป เนืองจากสถานการณ์โควิด-19
นายบุณยฤทธิ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ (DITP) ได้เตรียมความพร้อมจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครืองประดับ หรือ
Bangkok Gems and Jewelry Fair (BGJF) ในรูปแบบ BGJF Virtual Trade Fair 2022 ระหว่างวันที
13–17 มิถุนายน 2565 ซึงเปนการนําร่องการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ เพือกระตุ้นการส่งออกสินค้า
อัญมณีและเครืองประดับ ตามนโยบาย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทีมอบนโยบายให้เร่งรัดผลักดันการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครืองประดับ
เชิงรุกในทุกมิติ ก่อนทีจะจัดงาน BGJF ครังที 67 อย่างเต็มรูปแบบ ในวันที 7-11 กันยายน 2565 ซึงถือ
เปนครังแรก หลังจากไม่สามารถจัดงานได้เกือบ 2 ป จากผลกระทบโควิด-19
สําหรับการจัดงาน BGJF Virtual Trade Fair 2022 ระหว่างวันที 13–17 มิถุนายน 2565 นี จะจัดผ่าน
แพลตฟอร์ม www.bgjf-vtf.com ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การจัดหน้าร้านค้าของผู้
ประกอบการ (Virtual Store) ซึงเปดโอกาสให้ผู้ซือและผู้นําเข้าทีสนใจสามารถเข้าชมสินค้าผ่านทาง
ออนไลน์ โดยมีผู้ประกอบการทังชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมกว่า 300 บริษัท 2) การจับคู่เจรจา
ธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) ผ่านการแชตทางโทรศัพท์ หรือผ่าน VDO Conference
ด้วยระบบทีมีความปลอดภัยสูงตลอดช่วงการจัดงานทังนี
ผู้ซือผู้นําเข้าทีสนใจสามารถทําการนัดหมาย
เพือเจรจาการค้าผ่านเว็บไซต์ของงานด้วยตนเอง หรือผ่านสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ทัวโลก
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และ 3) การจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น พิธเปด
ี
ตัวโครงการในรูปแบบออนไลน์ ใน
วันที 13 มิถุนายน 2565 การสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อเกียวกับ อุตสาหกรรมสินค้าอัญมณีและเครือง
ประดับเพือให้ผู้ประกอบการได้เรียนรูแนว
้
โน้มตลาด รับฟงข้อคิดเห็นจากผู้เชียวชาญ ในวงการอัญมณี
และเครืองประดับ รวมทังสร้างเครือข่ายภายในแพลตฟอร์มระหว่างทีมีการเจรจาการค้าแบบเรียลไทม์

คาดว่าในช่วงการจัดงาน จะมีผู้ซือ ผู้นําเข้า จากภูมิภาคต่างๆ อาทิ ยุโรป แอฟริกา เอเชีย โอเชียเนีย
ตะวันออกกลาง อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ มาร่วมในการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย ซึงจะก่อให้
เกิดการจับคู่ธุรกิจออนไลน์ไม่น้อยกว่า 400 คู่ และเกิดมูลค่าการสังซือไม่น้อยกว่า 570 ล้านบาท
นายบุณยฤทธิ กล่าวเพิมเติมว่า ในการแถลงข่าววันนี ยังได้จัดพิธลง
ี นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) ระหว่าง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครืองประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เพือร่วมจัดงาน BGJF กําหนดแนวคิดและวิสัยทัศน์
หลักในการจัดงาน BGJF สร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งาน BGJF ให้เปนทีรูจ
้ ักอย่างแพร่หลาย
ทังในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้เครือข่ายทีแต่ละหน่วยงานมีอยูใ่ นการขับเคลือน
“ความร่วมมือในครังนี จะทําให้การบริหารจัดการงานแสดงสินค้า BGJF มีประสิทธิภาพ และเกิด
ความคล่องตัวมากยิงขึน สามารถใช้ประโยชน์จากจุดเด่น เครือข่าย และพันธมิตรของแต่ละหน่วยงาน
ทีมีอยูใน
่ การประชาสัมพันธ์ เพือให้เข้าถึงกลุ่มเปาหมาย เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายทีกว้างขวาง
มากขึน สร้างภาพลักษณ์อุตสาหกรรมทีมีมาตรฐานและเปนสากลมากยิงขึน ซึงจะเปนแรงสําคัญทีจะ
ช่วยผลักดันให้ประเทศไทยสามารถก้าวสูก
่ ารเปนศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครืองประดับโลกตาม
ยุทธศาสตร์ชาติได้สําเร็จ” นายบุณยฤทธิกล่าว
นายบุณยฤทธิ เสริมว่า สําหรับการจัดงาน BGJF ครังที 67 ซึงจะจัดขึนระหว่างวันที 11-17 กันยายน
2565 ทีอิมแพค เมืองทองธานี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วเช่น
เดียวกัน โดยถือเปนการจัดงานเต็มรูปแบบครังแรกในรอบเกือบ 2 ป หลังจากทีประสบปญหาจาก
สถานการณ์โควิด-19 โดยปจจุบน
ั ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการทังไทยและต่างประเทศเข้าร่วม
การจัดงานแล้วกว่า 700 ราย และได้รับการตอบรับจากผู้ซือ ผู้นําเข้า ทีจะเดินทางมาร่วมงานกว่า
10,000 ราย โดยคาดว่า จะมีมูลค่าการสังซือทันทีและภายในงานไม่ตากว่า 1,200 ล้านบาท
“การจัดงาน BGJF ทังในรูปแบบ BGJF Virtual Trade Fair 2022 และรูปแบบออฟไลน์เต็มรูปแบบ
จะช่วยส่งเสริมการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครืองประดับของไทยได้เพิมขึน และมันใจว่าเปาหมาย
การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครืองประดับในป 2565 ทีตังไว้ทีมูลค่า 233,647 ล้านบาท เพิมขึน 20%
จะทําได้ตามเปาหมาย” นายบุณยฤทธิกล่าว
*******************************
สํานักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟสไตล์
โทร. 02 507 8392-3
Email: ofﬁcial@bkkgems.com
Website: www.BGJF-VTF.com , www.BKKGEMS.com
Facebook: BangkokGemsOfﬁcial

