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Bangkok Gems & Jewelry Fair ครงัที 63  

เปิดตวัโชวศ์กัยภาพผูป้ระกอบการไทย พร้อมผลกัดนั SMEs สู่ตลาดโลก 

ภายใต้แนวคิด “Thailand’s Magic Hands” มหศัจรรยแ์ห่งหตัถาช่างศิลป์ไทย 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

นางสาวบรรจงจติต์ องัศุสงิห ์อธบิดกีรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ประกาศความพรอ้มการจดังาน 63rd Bangkok Gems & Jewelry Fair (BGJF) โดยมี

การแสดงผลงานเครอืงประดบัชนันําจาก Prima Gold by Pranda Jewelry, Beauty Gems, Gems Pavilion, Vatana Gems และ Meng Seng Pearls 

 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ประกาศความพร้อมการจดังาน Bangkok 

Gems & Jewelry Fair ครงัที 3 ภายใต้แนวคิด “Thailand’s Magic Hands” มหศัจรรยแ์ห่งหตัถาช่าง

ศิลป์ไทย  ตอกยาํความพิถีพิถนัสร้างสรรคผ์ลงานของช่างฝีมือไทยทีได้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวาง

ทวัโลก สู่การเป็น Jewelry Hub ตอบโจทยก์ารค้าอญัมณีและเครืองประดบัระดบัโลก โดยงานนีจะเป็น

เวทีสาํคญัในการส่งเสริมศกัยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยทังขนาดใหญ่ และ SMEs ให้ขยาย

ธุรกิจสู่ตลาดโลก คาดดึงนักธุรกิจและผู้ซือกว่า ,  รายจาก  ประเทศทวัโลกเข้าร่วมงาน งาน

แสดงสินค้าอญัมณีและเครืองประดบั ครงัที 63 จะจดัขึนระหว่างวนัที 20 - 24 กมุภาพนัธ์ 2562 ณ ชา

เลนเจอรฮ์อลล ์1-3 อิมแพค็ เมอืงทองธานี 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

นางสาวบรรจงจิตต์  อังศุ สิงห์  อ ธิบดีกรม

ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

เปิดเผยว่า  “ปี 2561 ทผี่านมา อุตสาหกรรมอัญมณีและ

เครอืงประดบัไทยเป็นอกีหนึงส่วนทมีคีวามสําคญัอย่างยงิ

ต่อเศรษฐกจิของประเทศ ช่วยสรา้งงาน สรา้งรายได้ใหแ้ก่

ช่างฝีมอืและแรงงานในภาคอุตสาหกรรมถึง 1.2 ล้านคน 

และในปี 2561 การส่งออกสนิค้าอญัมณีและเครอืงประดบั

รวมทองคํา มีมูลค่าถึง 383,713 ล้านบาท หรือคิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 4.74 ของการส่งออกทงัหมดจากประเทศ

ไทย นับเป็นอุตสาหกรรมทสีรา้งมลูค่าเพมิใหแ้ก่ไทยอยา่งมาก”  
 

ทังนี งาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครังที 63 จัดขึนภายใต้แนวคิด “Thailand’s Magic 

Hands” มหศัจรรย์แห่งหตัถาช่างศิลป์ไทย ทเีชดิชูความงดงามประณีตของช่างฝีมอืไทยทสีรา้งสรรค์ชนิงาน

ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภคระดบัสากลไดอ้ยา่งลงตวั พรอ้มมุง่ส่งเสรมิความโดดเด่นของฝีมอืการผลติ

สู่การเป็นศูนยก์ลางการค้าอญัมณีและเครอืงประดบัโลก (Jewelry Hub) ต่อยอดการผลติ สู่การออกแบบ การ

สรา้งนวตักรรม และส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศอย่างครบวงจร 

 

ภายในงาน Bangkok Gems and Jewelry ครงัท ี63 มผีู้ผลิต ผู้จดัจําหน่าย และผู้ส่งออกชนันําของ

ไทยและนานาประเทศกว่า 00  ราย มาจดัแสดงสนิค้ารวมกว่า 1,800 คูหาครอบคลุมทุกประเภทสนิค้า โดย

กรมคาดการณ์ว่า การจดังานครงันีจะมนีักธุรกิจและผู้ซอืต่างชาตเิขา้ร่วมงานราว 20,000 คน เกิดการสงัซอื

ภายในงาน    ไมต่ํากว่า 2,400 ลา้นบาท” 
 

นอกจากนียงัมกีิจกรรมและโอกาสทางการค้าเจาะตลาดหลากหลายกลุ่ม อาท ินิทรรศการ The New 

Faces แสดงสินค้าเครอืงประดบัจากผู้ประกอบการ SMEs ไทยจากภูมิภาคต่างๆ นิทรรศการ The Niche 

Showcase นําเสนอเครอืงประดบัเฉพาะกลุ่ม นิทรรศการ The Jewellers แสดงสนิค้าจากกลุ่มดไีซเนอรท์ีมี

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์และนวัตกรรมสินค้าจากโครงการพัฒนานักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก และ 

Innovation and Design Zone ทนํีาเสนอสนิค้าทมีกีารออกแบบทดี ีมนีวตักรรมการผลติ ตลอดจนวตัถุดบิที

โดดเด่นและน่าสนใจ รวมทงัยงัมกีจิกรรมอนืๆ เช่น การสมัมนาและการใหค้ําปรกึษาโดยผูเ้ชยีวชาญ การสาธติ

กระบวนการทาํอญัมณแีละเครอืงประดบั การบรกิารตรวจสอบอญัมณ ีเป็นตน้  
 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาครฐัและเอกชนในวงการการคา้เครอืงประดบัและอญัมณรี่วมงานแถลงขา่ว 

 

งานแสดงสนิคา้ Bangkok Gems & Jewelry Fair ครงัท ี  จะจดัขนึระหว่างวนัท ี  -  กุมภาพนัธ ์

ณ ชาเลนเจอรฮ์อลล์ -  อิมแพ็ค เมอืงทองธานี สามารถชมข้อมูลเพิมเติมและลงทะเบยีนเขา้ชมงาน

ล่วงหน้าไดท้เีวบ็ไซต ์www.bkkgems.com หรอืโทรสายตรงการคา้ระหว่างประเทศ  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bangkok Gems & Jewelry (BGJF) คอืหนึงในงานแสดงสนิคา้อญัมณแีละเครอืงประดบัระดบัโลก จดัขนึปีละสองครงั ในเดอืน

กุมภาพนัธแ์ละกนัยายน โดยกรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์งาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ถอื

เป็นเวทกีารคา้ทสีาํคญัทนีักธุรกจิ ผูซ้อื ผูข้าย และผูท้เีกยีวขอ้งในอุตสาหกรรมอญัมณีและเครอืงประดบัทวัโลกเขา้ร่วมงานเพอื

ต่อยอดธุรกจิในหลากหลายมติ ิทงัการสรรหาวตัถุดบิ การคา้ขาย และสรา้งเครอืขา่ยพนัธมติร 
 

สอบถามข้อมูลเกียวกบัข่าวประชาสมัพนัธเ์พิมเติม:  

กลุ่มงานแผนอํานวยการและประชาสมัพนัธ ์ 

สาํนักสง่เสรมิการคา้สนิคา้ไลฟ์สไตล ์ 

คุณสจุริา ปานจนะ โทร - -  

คุณนภาลยั ไพรบงึ  โทร     

Email: prbkkgems@gmail.com  

Website: www.bkkgems.com 

Facebook: Bangkokgemsofficial 

บรษิทัเอเชยีไลฟ์ มเีดยี (ประเทศไทย) จํากดั 

คุณณฐันีิฐติ ิ(นิกก)ิ ภญิญาปิญชาน์  

Public Relations Division  2019 Bangkok Gems & Jewelry Fair 

โทร 061-527-6999 

 


