
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เดินหน้าเต็มสูบขับเคล่ือนอุตสาหกรรม อัญมณีและเคร่ืองประดับตาม

แผนนโยบายและยุทธศาตร์ ต้ังเป้าไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับของโลก หนุน Bangkok Gems & Jewelry Fair

คร้ังท่ี 59 ช่วยกระตุ้นยอดส่งออกปี 60 คาดนักธุรกิจและผู้ซ้ือ จากท่ัวโลกบินตรงร่วมงานกว่า 23,000 ราย สร้างมูลค่าซ้ือขายไม่ต่ํา

กว่า 1.7 หม่ืนล้านบาท

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยระหว่างการแถลงข่าว ซ่ึงจัดข้ึนวันน้ี (8 กุมภาพันธ์ 2560) ณ 

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ว่า “อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ ถือเป็นภาคอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อเศรษฐกิจ

ของประเทศ ปัจจุบัน ไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับอันดับ 10 ของโลก โดยในปี 2559 ระหว่างเดือนมกราคม

ถึงธันวาคม สินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับนํารายได้เข้าประเทศจากการส่งออกเป็นมูลค่ากว่า 6,970 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าปี 

2560 มูลค่าส่งออกสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับจะขยายตัวร้อยละ 5 คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 7,320 ล้านเหรียญสหรัฐ

“รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายในการผลักดันและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการค้าสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยให้เติบโต

อย่างย่ังยืน และขับเคล่ือนประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณี และเคร่ืองประดับของโลก โดยการใช้งาน Bangkok 

Gems and Jewelry Fair เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือช่วยกระตุ้นมูลค่าส่งออก ช่วยให้ผู้ประกอบการได้พบผู้นําเข้า

จากต่างประเทศ ท่ีสําคัญคือการเปิดโอกาสให้ SMEs ไทยท่ีมีศักยภาพให้ได้ขยายตลาดไปยังต่างประเทศ รวมท้ังส่งเสริมนักออกแบบและ

แบรนด์สินค้า อัญมณีและเคร่ืองประดับไทยให้มีเวทีเผยแพร่ผลงานสู่ระดับนานาชาติ”

พาณิชย์ฯ เตรียมจัด Bangkok Gems & Jewelry Fair คร้ังท่ี 59
อลังการ ชู 6 โซนสินค้าเจาะตลาดใหม่ คาดเงินสะพัดกว่า 1.7 หม่ืนล้านบาท



นางอภิรดี กล่าวต่ออีกว่า “มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2560 เห็นชอบการลดและยกเว้น อากรศุลกากรอัญมณีและเคร่ือง

ประดับ (หมวด 71) เพ่ิมเติม 32 ประเภทย่อย ทําให้ภาษีขาเข้าอัญมณีและเคร่ืองประดับ ของไทยท้ังหมวดกลายเป็นศูนย์ โดยมีผลบังคับ

ใช้แล้วต้ังแต่วันท่ี 28 มกราคม 2560 นอกจากน้ี คณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบมาตรการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม

อัญมณีและเคร่ืองประดับ อาทิ มาตรการ ด้านภาษีท่ีผู้ประกอบการสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่าของรายจ่ายประเภทเงินเดือนและค่าจ้าง

ของแรงงาน การจัดทํามาตรฐานสินค้า การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตแก่ผู้ประกอบการ SMEs มาตรการสินเช่ือ

ดอกเบ้ียต่ําเพ่ือการปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรและประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว ในย่านการค้าอัญมณีและ

เคร่ืองประดับท่ีสําคัญ

“มาตรการยกเว้นอากรขาเข้าอัญมณีและเคร่ืองประดับคร้ังน้ีนับเป็นข่าวดีสําหรับการส่งออกสินค้า อัญมณีและเคร่ืองประดับไทย ถือเป็น

การปลดล็อคอุปสรรคทางการค้าท่ีสําคัญ ทําให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนการผลิตลดลง ได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตซ่ึงจะทําให้มีสินค้าใหม่ๆ 

ท่ีมีนวัตกรรมป้อนสู่ตลาดมากข้ึน ทําให้ผู้ประกอบการไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากข้ึน การลดภาษีจะช่วยลดอุปสรรคและ

สนับสนุน ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับของโลก (Jewelry Hub) ได้เร็วข้ึน ซ่ึงกระทรวงพาณิชย์ได้

มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และเคร่ืองประดับร่วมบูรณาการและผลักดัน Jewelry 

Hub ให้บรรลุผล”

ด้านนางมาลี โชคล้ําเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เสริมว่า “กรมฯ ได้ปรับโฉมงานบางกอกเจมส์ให้มีความทันสมัยและเป็น

สากลมากข้ึน และเป็นท่ีน่ายินดีว่างานในคร้ังน้ี มีผู้ประกอบการต่างประเทศเข้าร่วมจัดแสดงเพ่ิมข้ึน 18% กว่าคร้ังท่ีผ่านมา การ

ประชาสัมพันธ์และการเชิญผู้นําเข้าจากต่างประเทศถือเป็นหน่ึงในปัจจัยหลักท่ีจะสร้างความสําเร็จให้แก่งานแสดงสินค้า กรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศในฐานะผู้จัดงานฯ จึงได้เร่งทําการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ซ้ือเป้าหมายสําหรับงานแสดงสินค้า Bangkok Gems and 

Jewelry Fair โดยประสานงานผ่านสํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 58 แห่งใน 43 ประเทศ และรายงานความคืบหน้าให้กรมฯ 

ทราบความเคล่ือนไหวอย่างต่อเน่ือง”

ภายในงานแถลงข่าว ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ได้แก่ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายวิจักร วิเศษน้อย

และนางสาวรัชดา เจียสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ และนายวุฒิไกร ลีวีระพันธ์ุ ท่ีปรึกษาการ

พาณิชย์ นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี ฯลฯ ตลอดจนประธานและผู้บริหารสมาคมผู้สนับสนุนการจัดงาน

Bangkok Gems & Jewelry Fair คร้ังท่ี 59 มีผู้ประกอบการจากท้ังในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมงานฯ 730 บริษัท รวม 2,011 คูหา

โดยจัดแสดงสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับครบทุกประเภท คาดว่าจะมีผู้ซ้ือ ผู้นําเข้าจากท่ัวโลกเข้าชมงานมากกว่า 23,000 ราย และ

สร้างมูลค่าซ้ือขายภายในงานกว่า 17,000 ล้านบาท โดยในขณะน้ีมีผู้นําเข้าจากหลายประเทศได้ตอบรับในการเข้าชมงานฯ แล้ว อาทิ สหรัฐ

อเมริกา จีน ฮ่องกง เยอรมนี สเปน แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ อินเดีย ญ่ีปุ่น ซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น นอกจากน้ี เพ่ือนําเสนอเทรนด์และแนวโน้ม

ตลาดโลกท่ีน่าสนใจและเป็นท่ีจับตามอง ภายในงานฯ จะมีการนําเสนอโซนแสดงสินค้าเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มท่ีมีศักยภาพสูงในต่างประเทศ 

หรือ Niche Market ได้แก่ ‘60+’ จัดแสดงสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับสําหรับผู้สูงวัย ‘The Moment’ จัดแสดงสินค้าอัญมณีและ

เคร่ืองประดับสําหรับงานแต่งงาน ‘Metro Men’ จัดแสดงสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับสําหรับสุภาพบุรุษ ‘Spiritual Power’ จัด

แสดงสินค้ากลุ่มเคร่ืองประดับแนวความเช่ือ /โชคลาง ‘Culture Club’ จัดแสดงสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับหัตถศิลป์ร่วมสมัย 

‘Pet Parade’ จัดแสดงสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับสําหรับสัตว์เล้ียง

งานแสดงสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับ (Bangkok Gems & Jewelry Fair) คร้ังท่ี 59 จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 22-26 กุมภาพันธ์ 2560

ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยเปิดเป็นวันเจรจาธุรกิจ ระหว่างวันท่ี 22-24 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00-18.00 น. 

เปิดจําหน่ายปลีก ในวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00-18.00 น. และวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00-17.00 น. สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม

และลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ท่ี www.bkkgems.com หรือโทรสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169


