
 
 

 

 

กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ “STYLE Bangkok” 

งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ใหญ่สุด ครบสุดในภูมิภาค 

พณ มั่นใจมูลค่าสั่งซื้อทะลุเป้า หนุนภาพลักษณ์อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ไทยสูส่ากล 

  

กรุงเทพฯ, 18 ต.ค. 62 : กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) ตอกย้้าและสานตํอ
ความส้าเร็จจัดงานแสดงสินค๎า “STYLE Bangkok ตุลาคม 2562” งานแสดงสินค๎าไลฟ์สไตล์ที่ยิ่งใหญํและครบครันที่สุด
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา บนพ้ืนที่ 41,000 ตารางเมตร 
ระหวํางวันที่ 17-21 ตุลาคมนี้ รวมผู๎ประกอบการไทย-เทศกวํา 1,800 บูธ ตั้งเป้ารับผู๎ซื้อจากท่ัวโลกกวํา 70 ประเทศ คาด
ผู๎เข๎าชมงานตลอด 5 วันไมํน๎อยกวํา 50,000 ราย มูลคําการสั่งซื้อ 2,000 ล๎านบาท มั่นใจงาน STYLE Bangkok ชํวยเสริม
ความเข๎มแข็งของผู๎ประกอบการไทยและยกระดับภาพลักษณ์อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ไทยในระดับนานาชาติ 

นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู๎ชํวยรัฐมนตรีประจ้ากระทรวงพาณิชย์ ให๎เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงสินค๎า 
STYLE Bangkok ตุลาคม 2562 พร๎อมด๎วยนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ ผู๎ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ และคณะผู๎บริหารจากภาครัฐและเอกชน สมาคม สมาพันธ์ องค์กรที่เกี่ยวข๎อง 
ตลอดจนสื่อมวลชน ทั้งชาวไทยและตํางชาติ เข๎ารํวมงานจ้านวนมาก ภายในงาน จัดเต็มทั้งสํวนงานแสดงสินค๎า ตลอดจน
กิจกรรมและสัมมนาเสริมสร๎างพัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการ 

ผู๎ชํวยรัฐมนตรีประจ้ากระทรวงพาณิชย์ กลําววําสินค๎าไลฟ์สไตล์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม ที่รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ให๎ความส้าคัญ เนื่องจากเป็นสินค๎าสํงออกศักยภาพ 
ด๎วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ฝีมือและความสามารถของผู๎ผลิต รวมถึงการผสมผสานนวัตกรรมและความคิดสร๎างสรรค์ ซึ่ง
แม๎วําเศรษฐกิจทั่วโลกเผชิญตํอความท๎าทายและการเปลี่ยนแปลง แตํอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ของไทยยังคงเข๎มแข็ง และ
สร๎างรายได๎สํงออกให๎กับประเทศ คิดเป็นสัดสํวนถึงเกือบ 5% ของการสํงออกท้ังหมด ในปี 2561 

“รัฐบาลมีความมั่นใจในขีดความสามารถของประเทศและภาคเอกชนของไทย โดยได๎ก้าหนดมาตรการขับเคลื่อน
ประเทศ เสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับโครงสร๎างเศรษฐกิจพื้นฐานและประชาสังคม ซึ่งเห็นได๎จากการที่กระทรวงพาณิชย์
ผลักดันเวทีงานแสดงสินค๎า STYLE Bangkok นี้ เพราะกระทรวงฯ ตระหนักถึงความส้าคัญของงาน STYLE Bangkok ใน
การเป็นเวทีเชื่อมผู๎ผลิตในภูมิภาคกับผู๎ซื้อตํางประเทศ และ ตอกย้้าความส้าคัญของประเทศไทยที่จะเป็นศูนย์กลางในการ
รองรับและกระจายธุรกิจ (Springboard) ไปสูํภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ งาน STYLE Bangkok ยังเป็นเวทีในการ
สํงเสริมอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ของไทย ซึ่งกวํา 90% ของผู๎ประกอบการเป็น SMEs และดีไซเนอร์รุํนใหมํที่มีฝีมือ พร๎อม
น้าผลงานสร๎างสรรค์และ มีนวัตกรรมสร๎างมูลคําเพ่ิม ออกน้าเสนอสูํระดับสากล” ผู๎ชํวยรัฐมนตรีประจ้ากระทรวงพาณิชย์
กลําว 

  



 
 

 

ด๎านนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ ผู๎ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสํงเสริมการค๎าระหวําง
ประเทศ กลําวเสริมวํา งาน STYLE Bangkok เป็นเครื่องมือการตลาดที่กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศด้าเนินการ
ตํอเนื่องเป็นครั้งที่ 5 เพ่ือใช๎สํงเสริมผู๎ประกอบการสินค๎าไลฟ์สไตล์ไทยสูํเวทีการค๎าโลก โดยเน๎นการด้าเนินธุรกิจด๎วย
ความคิดสร๎างสรรค์และนวัตกรรม สอดคล๎องกับนโยบายเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ของรัฐบาล ดังจะเห็นจากแนวคิดการจัดงาน 
“Crenovative Origin” ซึ่งมาจากการผสานความคิดสร๎างสรรค์ (Creative) นวัตกรรม (Innovation) และอัตลักษณ์ไทย 
(Origin) เข๎าไว๎ด๎วยกัน 

“กรมฯ มุํงหวังที่จะผลักดันให๎ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการสํงออกสินค๎าไลฟ์สไตล์ที่มีคุณภาพใน
ภูมิภาคอาเซียน และผลักดันให๎งานแสดงสินค๎า STYLE Bangkok เป็นงานแสดงสินค๎าไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติที่
ตอบสนองทุกความต๎องการของผู๎ซื้อและผู๎ขายในอุตสาหกรรมสินค๎าไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปได๎ โดยเฉพาะการตอบ
โจทย์กลุํมธุรกิจประเภทใหมํๆ ที่ไมํได๎มุํงเน๎นจ้าหนํายสินค๎าประเภทเดียวอีกตํอไป แตํรวมหลายผลิตภัณฑ์ไว๎ด๎วยกันเป็น
คอลเล็กชั่นภายใต๎กลุํมสินค๎าไลฟ์สไตล์ ตลอดจนเข๎าถึงผู๎บริโภคที่มีความต๎องการสินค๎าเฉพาะกลุํม (Niche Market) ที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น” นายสมเด็จกลําว 

งาน STYLE Bangkok ตุลาคม 2562 มีผู๎เข๎ารํวมงาน (Exhibitor) 986 บริษัท 1,841  คูหา แบํงเป็น
ผู๎ประกอบการในประเทศ 859 บริษัท 1,653 คูหา จากตํางประเทศ 127 บริษัท 188 คูหา จากหลากหลายประเทศ อาทิ 
เวียดนาม ฮํองกง จีน กานา ญี่ปุ่น ไต๎หวัน อินเดีย มาเลเซีย เกาหลี และ CLMV นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีโซน “The 
New Faces” รวบรวมสินค๎าจากผู๎ประกอบการท๎องถิ่นหน๎าใหมํกวํา 100 รายเข๎ารํวมงาน เป็นการสํงเสริมผู๎ประกอบการ
ศักยภาพจากภูมิภาคสูํสากลตามนโยบาย Local to Global ของรัฐบาล 

“กรมเชื่อมั่นวํา ตลอด 5 วันที่จัดงานนี้ จะมีนักธุรกิจจากทั่วโลกกวํา 70 ประเทศมาชมงาน โดยมีผู๎ลงทะเบียน
เข๎ารํวมงานลํวงหน๎าแล๎วทั้งจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อินเดีย มาเลเซีย ออสเตรเลีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เยอรมนี อังกฤษ 
จีน เกาหลี เวียดนาม สวีเดน และกลุํมประเทศอาเซียน คาดวําจะเกิดมูลคํา ซื้อขายไมํต่้ากวํา 2,000 ล๎านบาท ชํวย
ขับเคลื่อนการสํงออกและยกระดับภาพลักษณ์อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ไทยได๎ตามเป้าหมาย” อธิบดีกรมสํงเสริมการค๎า
ระหวํางประเทศกลําว 

ภายในงาน “STYLE Bangkok เดือนตุลาคม 2562” นอกจากผู๎ชมงานจะได๎พบกับสินค๎าไลฟ์สไตล์จากแบรนด์
ไทยและตํางชาติชั้นน้าที่นําสนใจและหลากหลายแล๎ว ยังรวบรวมสินค๎าสุดสร๎างสรรค์ สินค๎ารางวัล สินค๎านวัตกรรม และ
สินค๎าส้าหรับตลาดเฉพาะกลุํมอีกมากมาย อาทิ สินค๎า Niche Market ส้าหรับตลาดเฉพาะ ได๎แกํ แมํและเด็ก 
(MOM&KIDS) สินค๎าส้าหรับสัตว์เลี้ยง (PET) สินค๎าส้าหรับผู๎สูงอายุ (60+) สินค๎า OTOP ไมํเพียงเทํานั้น ในงาน STYLE 
Bangkok ตุลาคม 2562 ยังเป็นพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และอัพเดทเทรนด์สินค๎าไลฟ์สไตล์ เพ่ือให๎ผู๎ประกอบการไทยพร๎อม
เดินหน๎าก๎าวสูํตลาดโลกอยํางแข็งแกรํง หัวข๎อการสัมมนา อาทิ เปิดกลยุทธเคล็ดไมํลับ เพ่ิมยอดขายปังปังสูํร๎อยล๎าน โดย 
บังฮาซัน เจ๎าของเพจฮาซัน อาหารทะเลตากแห๎ง จ.สตูล, เปลี่ยนมุมมองความคิด พิชิตปารีส ด๎วยกระเป๋าผ๎าไหมไทย โดย 
ปวริศา เพ็ญชาติ เจ๎าของแบรนด์ CEO PAVA กระเป๋าผ๎าไหมไทย, Resort Thai ของตกแตํงสไตล์ไหน โดนใจ
นักทํองเที่ยว โดย อัครพงษ์ ตั้งตรงจิตร เจ๎าของ เฌอ รีสอร์ต หัวหิน, Packaging ใครวําไมํส้าคัญ เปลี่ยนแล๎วรวย โดย สม
ชนะ กังวารจิตต์ Executive Creative Director บริษัท พร๎อมดีไซน์ จ้ากัด (Prompt design) นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
ระดับโลก, การอบรมสัมมนาการเตรียมตัวรํวมโครงการ TOPTHAI Flagship Store บนเว็บไซต์ Tmall Global - 
แพลตฟอร์ม B2C ในเครืออาลีบาบาที่มียอดขายอันดับ 1 ของจีน 



 
 

 

  

STYLE Bangkok ตุลาคม 2562 เปิดเป็นวันเจรจาธุรกิจ ระหวํางวันที่ 17-19 ตุลาคม เวลา 10.00-18.00 น. 
และเปิดส้าหรับประชาชนทั่วไป ระหวํางวันที่ 20-21 ตุลาคม เวลา 10.00-21.00 น. ณ ฮอลล์ 98-104 ไบเทค บางนา 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได๎ที่ www.stylebangkokfair.com หรือโทรสายตรงการค๎าระหวํางประเทศ 1169 

***************************************** 

กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ 
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