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อัญมณี และเครื่องประดับไทยเปล่งประกายรุกตลาดฮ่องกง

กรมส่ งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ จัดกิ จกรรมโรดโชว์ที่ฮ่องกง เพื่อโปรโมทงาน
Bangkok Gems & Jewelry Fair ครัง้ ที่ 64 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2562 นาเสนอความ
เป็ นเลิ ศของฝี มือช่างไทย ภายใต้แนวคิ ด “Thailand Magic's Hands”
จากที่ประเทศไทยมีประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานในฐานะแหล่ง รวมอัญมณีและเครื่องประดับที่โดดเด่นที่สุดแห่ง
หนึ่งของโลกและเป็ นทีร่ จู้ กั กันดีในเรื่องของการผลิตทีม่ คี ุณภาพสูง งาน Bangkok Gems & Jewelry Fair เป็ น
อีกหนึ่งเครื่องมือสาคัญที่ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ ไทยสู่สายตาชาวโลก ซึ่ง
ประเทศไทยติดอันดับสามผูส้ ่งออกอัญมณีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นทีย่ อมรับในอุตสาหกรรมโลกในการ
คัดสรรอัญมณีหนิ สีจาพวกพลอย และเครือ่ งประดับทองคาและเงิน
อัญ มณีแ ละเครื่อ งประดับ ที่ผ ลิต โดยช่ า งฝี ม ือ ไทยเป็ น ที่ย อมรับ ในตลาดชัน้ น าหลายแห่ ง ทัว่ โลก รวมถึง
สวิตเซอร์แลนด์ ฮ่องกง อินเดีย และสหรัฐอเมริกา ในปี พ. ศ. 2561 การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่
รวมทองคาทีย่ งั ไม่ขน้ึ รูป) มีมลู ค่าสูงถึง 7,606 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 240,427 ล้านบาท) การส่งออกไป
ยังสหรัฐอเมริกา เยอรมนี เบลเยียม และจีนมีอตั ราสูงขึน้ อย่างเห็นได้ชดั แม้มลู ค่าการส่งออกภาพรวมจะลดลง
เล็กน้อย

ฮ่อ งกงยังคงเป็ นคู่ค้าอันดับหนึ่ง ของประเทศไทยด้า นอัญ มณีและเครื่อ งประดับ โดยมีสดั ส่ ว นการส่ ง ออก
ประมาณ 1 ใน 4 ของมูลค่าการส่งออก 2.08 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 6.3 หมืน่ ล้านบาท) การซือ้ เหล่านี้
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเพชร อัญมณีและเครื่องประดับทองคาตามลาดับ สาหรับตลาดฮ่องกง ผูป้ ระกอบการไทย
ส่ ง ออกหิน สีไ ทยไปยัง ฮ่ อ งกงโดยได้ร บั การสนับ สนุ น จากระบบภาษีน าเข้า ที่เ ป็ น ศู น ย์ ( Zero Import Tax
System) ไปยังประเทศจีน และ PANDORA ซึง่ มีฐานการผลิตในประเทศไทยถือเป็ นตัวอย่างสาคัญของแบรนด์
ทีผ่ ลิตในประเทศไทยซึง่ ทาตลาดได้ดใี นฮ่องกง
ความเป็ นเลิ ศของฝี มือไทยในอุตสาหกรรมโลก
“ทักษะและแรงงานของประเทศไทยไม่เพียงแค่ได้มาตรฐานสากล
แต่เราจะหาคุณภาพแบบนี้ได้จากทีไ่ หนอีกในโลก หาตัวเทียบกัน
ได้ยากจริงๆ” Mr. Ng King Hon Kevin ประธานสมาคมนัก
ออกแบบเครือ่ งประดับนานาชาติ (ฮ่องกง) กล่าว

Mr. Fiorence Chan บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Hong Kong Jewellery และสมาคมผู้ผลิตอัญมณีและหยก
ฮ่องกง กล่าวว่า “การออกแบบเครื่องประดับ ของไทยน่ าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ และเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี
ความโปร่งใสและความยังยื
่ น ในเรื่องธุรกิจก็เป็ นกุญแจสาคัญที่จะช่ว ย
สร้างความมันใจของผู
่
ซ้ อ้ื ทัวโลกด้
่
วยเช่นกัน”

คุณสุเมธ ประสงค์พงษ์ชยั รองผู้อานวยการฝ่ ายธุรกิจ สถาบันวิจยั
และพัฒนาอัญ มณีและเครื่อ งประดับแห่ งชาติ (องค์การมหาชน)
กล่ า วว่ า “ประเทศไทยเป็ น ผู้น าด้า นอัญ มณี หิน สีอ ยู่แ ล้ว ความ
ร่วมมือระหว่าง GIT และศูนย์ทดสอบพลอยแห่งชาติของจีนก็กาลัง
พัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมถึงเรื่อง
ภาษาและระบบใบรับรองระดับโลก”

คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการ บริษทั แพรนด้า จิวเวล
รี่ จากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ฝีมอื ของคนไทยทีส่ ่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
ทาให้ประเทศไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดโลก
ผมหวังว่าเราจะยังคงรักษาความเป็ นเลิศของงานฝี มอื ไทยนี้ให้
เป็ นลายเซ็นต์ของราได้ตลอดไป”

งาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครัง้ ที่ 64 จะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2562
อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็คเมืองทองธานี สาหรับข้อมูลเพิม่ เติมกรุณาเยีย่ มชม www.bkkgems.com
หรือกด DITP Call Center 1169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bangkok Gems & Jewelry (BGJF) คือ หนึ่งในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลก จัดขึ้น ปี ล ะสองครัง้ ในเดือ นกุมภาพันธ์และ
กันยายน โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ งาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ถือเป็ นเวทีการค้าทีส่ าคัญทีน่ กั ธุรกิจ ผู้
ซื้อ ผูข้ าย และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับทัวโลกเข้
่
าร่วมงานเพื่อต่อยอดธุรกิจในหลากหลายมิติ ทัง้ การสรร หาวัตถุดบิ
การค้าขาย และสร้างเครือ่ ข่ายพันธมิตร
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