นโยบายนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่ องประดับ วาระปี 2562-2564
แถลง ณ วันพฤหัสบดีท่ ี 13 มิถุนายน 2562
ณ ที่ทาํ การสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
……………………………………………………………………………………………………………………..
ในนามของนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2562-2564 ขอขอบคุณท่านสมาชิก
สมาคมฯ ที่ได้ มอบความไว้ วางใจเลือกดิฉัน และคณะกรรมการ รวม 30 ท่าน เข้ ามาบริ หารงานสมาคมฯ ใน
วาระปี 2562-2564 และขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่มอบความไว้ วางใจให้ ดฉิ ันดํารงตําแหน่งนายกสมาคมฯ
ดิฉัน และคณะกรรมการทัง้ 29 ท่านขอเรี ยนว่าเราพร้ อมที่ จะเสี ยสละเวลาร่ วมบริ หารงาน ภายใต้
ข้ อบัง คับ และระเบียบปฏิ บตั ิงานของสมาคมฯ และพร้ อมที่ จะร่ วมมื อร่ วมใจกันปฏิ บัติงานอย่างเต็ม กํ าลัง
ความสามารถ ซึ่ ง วิ สั ย ทั ศ น์ นโยบาย และแผนงาน ของคณะกรรมการสมาคมผู้ ค้ า อั ญ มณี ไ ทยและ
เครื่ องประดับ วาระปี 2562-2564 มีดงั ต่อไปนี ้
วิสัยทัศน์
“พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละเครื่ องประดั บ ไทย เพื่ อ ก้ า วไปสู่ ก ารเป็ น
ศูนย์ กลางการผลิต การค้ าอัญมณีและเครื่ องประดับของโลก”
พันธกิจ
1. ขยายตลาดและสร้ างโอกาสทางการค้ า ให้ กบั สมาชิกและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีไทย
และเครื่ องประดับ ให้ เติบโตอย่างต่อเนื่อง และยัง่ ยืน
2. สร้ างความเชื่อมัน่ และส่งเสริ มสมาคมฯให้ เป็ นองค์กรภาคเอกชนชันนํ
้ าที่ได้ รับการยอมรับจาก
หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงภาคเอกชนไทยและต่างประเทศ
3. จัดกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั สมาคมฯ พร้ อมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
องค์กรให้ มีการทํางานอย่างเป็ นระบบ มีคณ
ุ ภาพ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกสมาคมฯ และอุตสาหกรรมโดยรวม
นโยบาย
เพื่อให้ บรรลุวิสยั ทัศน์และพันธกิจที่ได้ ตงไว้
ั ้ คณะกรรมการสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่ องประดับ
จึงได้ จดั ทํานโยบายเพื่อให้ รองรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่ องประดับในทุกๆด้ าน ดังต่อไปนี ้
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1.แก้ ไขปั ญหาอุปสรรคทางการค้ าและการทําธุรกิจ
1.1 ด้ านภาษี และกฎระเบียบทางการค้ าต่างๆ ที่ไม่เอื ้ออํานวยต่อการประกอบธุรกิจ
ผลักดันให้ ภาครัฐแก้ ไขปรับปรุงกฎหมาย หรื อกฎระเบียบทางการค้ าต่างๆ ที่ยงั เป็ นอุปสรรค
หรื อไม่เอื ้ออํานวยต่อการประกอบธุรกิจการค้ า
1.2 ด้ านวัตถุดบิ
มีความร่ วมมือกับประเทศที่เป็ นแหล่งวัตถุดิบสําคัญๆ เพื่อให้ มีวตั ถุดิบไหลเข้ าสู่ประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง
1.3 ด้ านแหล่งเงินทุนสนับสนุนการทําธุรกิจอัญมณีและเครื่ องประดับ โดยประสานกับธนาคารให้
การสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่มีปัญหาธุรกรรมการเงิน
2.พัฒนาและส่ งเสริมศักยภาพของบุคคลากร
2.1 ด้ านการศึกษา
มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆที่มีหลักสูตรการเรี ยน การสอนเกี่ยวกับอัญมณีและ
เครื่ องประดับ ในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อผลิตบุคคลากรให้ ตรงตามความต้ องการของอุตสาหกรรม
2.2 ด้ านการผลิต การออกแบบ, และการสร้ าง Trend ให้ กับอุตสาหกรรม
ส่งเสริ มให้ มีการจัดอบรม สัมมนา รวมถึงการทํา work shop ต่างๆทังด้
้ านการผลิตและการ
ออกแบบ เพื่อให้ มีการสร้ างสรรค์งานใหม่ๆให้ มากขึ ้น รวมทังส่
้ งเสริ มให้ สมาชิกสร้ างแบรนด์เป็ นของตนเอง
มีการพัฒนารู ปแบบสินค้ าของสมาชิก เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้ าในระดับนานาชาติ ทังในด้
้ าน
คุณภาพ และราคา รวมถึงความหลากหลายของสินค้ าให้ กบั ประเทศไทย
2.3 ด้ านการฝึ กอบรม
จัดทําหลักสูตรการฝึ กอบรมให้ แก่บคุ ลากรในอุตสาหกรรม อาทิ หลักสูตรด้ านการขายและ
การตลาด หรื อการบริ การลูกค้ าหลังการขาย เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นพืน้ ฐานที่สําคัญ รวมถึงส่งเสริ มให้ เจ้ าหน้ าที่
สมาคมฯเข้ ารับการอบรมในองค์กรต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน
3.การขยายตลาดการค้ า
3.1แสวงหาตลาดใหม่ พัฒนาตลาดเก่า ร่วมมือกับผู้จดั งานแสดงสินค้ าในประเทศต่างๆจัดทํา
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Thailand Pavilion เพื่ อให้ ผ้ ูประกอบการไทยมี โอกาสไปเปิ ดตลาดการค้ าในต่างประเทศเพิ่มขึน้ สร้ าง
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางธุ ร กิ จ และสร้ างมู ล ค่า เพิ่ ม ให้ กับ สิ น ค้ า อัญ มณี แ ละเครื่ อ งประดับ ของไทยใน
ต่างประเทศ

จัดกิ จ กรรมประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริ ม การขายอัญมณี และเครื่ องประดับในตลาด

ต่างประเทศ
3.2 จัดทํ า Business Matching นําผู้ประกอบการไทยไปต่างประเทศ และนํ าผู้ประกอบการ
ต่างประเทศมาพบปะเจรจาผู้ประกอบการไทย
3.3 ส่งเสริ มการทําการตลาดออนไลน์ (E-Marketplace) โดยร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนทัง้
ภายในและภายนอกประเทศ
3.4 ส่งเสริ มการจัดงานแสดงสินค้ าภายในประเทศ เพื่อให้ เป็ นช่องทางการตลาดที่สําคัญสําหรับ
สมาชิกและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมฯ
4.การประชาสั ม พั นธ์ และการสร้ างภาพลั ก ษณ์ สมาคมฯ และอุ ต สาหกรรมอั ญมณี และ
เครื่ องประดับ
4.1 ส่งเสริ มการส่งข่าวสารให้ เข้ าถึงสมาชิกได้ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ อย่างทันเหตุการณ์ และ
พัฒนารูปแบบการส่งข่าวสารให้ ทนั สมัยผ่านช่องทาง Line@ , Facebook เป็ นต้ น
4.2 ปรับปรุ งเว็ปไชต์สมาคมฯให้ เป็ นช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของสมาคมฯและ
อุตสาหกรรมฯ
4.3 ร่ วมกับหน่วยงานภาครั ฐและภาคเอกชนส่งเสริ ม National Brand

ของอัญ มณี และ

เครื่ องประดับผ่านงานแสดงสินค้ าที่สําคัญๆของโลก
5.การให้ ความร่ วมมือกับหน่ วยงานภาครั ฐและเอกชน
มีความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ เพื่อการเสริ มสร้ างองค์ความรู้ และพัฒนา
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่ องประดับ ตลอดจนดําเนินการตามพันธะกรณีที่ได้ ให้ ไว้ ตอ่ หน่วยงานต่างๆ
************************************************************
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