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เผยแพร่ ได้ทันที

งานสัมมนา “สิ นค้ าธรรมชาติและออร์ แกนิ กไทยเดินหน้ าบุกฮ่ องกง ครั้ งที่ 2” เมื่ อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ
โรงแรม มณเฑียร ริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ จัดโดยบริ ษทั บี แอลไอ (ไทยแลนด์) จากัด ร่ วมกับ บริ ษทั ดิ เวอร์ ซิไฟล์ คอมมู
นิ เคชัน่ ส์ ฮ่องกง ผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้า Natural & Organic Products Asia 2017 ซึ่ งงานสัมมนาดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อนา
ผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับตลาดฮ่องกง มาให้ขอ้ มูลด้านการค้าที่เป็ นประโยชน์ต่อผูส้ ่งออกสิ นค้าธรรมชาติและออร์แกนิกของไทย
งานสัมมนาได้รับเกี ยรติ จาก 4 วิทยากรผูท้ รงคุ ณวุฒิ ประกอบด้วย คุ ณเกศมณี เลิ ศกิ จจา รองเลขาธิ การสภา
อุตสาหกรรม ประธานกิ ตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่ องสาอางสภาอุสาหกรรมแห่ งประเทศไทย นายกสมาคมผูผ้ ลิ ต
เครื่ องสาอางไทย และประธานกรรมการบริ หารสมาคมเครื่ องสาอางอาซี ยน คุณรพีพร สุ ทาธรรม ผูอ้ านวยการฝ่ ายวิจยั และ
ข้อมูล สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม คุณซันนี่ เชาว์ ผูอ้ านวยการประจาประเทศไทย องค์กรสภาพัฒนาการค้า
ฮ่องกงและสมาคมพัฒนาการค้าไทยฮ่องกง และ มร.สจ๊วต เบเล่ กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ดิ เวอร์ ซิไฟล์ คอมมูนิเคชัน่ ส์
ฮ่องกง พร้ อมทั้งในงานมีการเสวนากับ 3 ผูป้ ระกอบการออร์ แกนิ กไทยที่ ประสบความสาเร็ จในตลาดโลก ได้แก่ คุ ณ
สมเกี ยรติ วงค์ประเสิ รฐ กรรมการผูจ้ ัดการบริ ษทั คิ วพลัส คอนเซ็ ป จากัด คุ ณณัฐภัควัฒน์ ทรงพลรั ชนนท์ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ บริ ษทั เคพีเอ็น แมททีเรี ยล จากัด และคุณกุลิสรา ตระการรัตนกุล ผูอ้ านวยการฝ่ ายขายและการตลาด ห้างหุ ้นส่วน
จากัด แอลแอลจี
งานสัมมนาเริ่ มต้นด้วยการกล่าวเปิ ดงานและบรรยายในหัวข้อ “แนวโน้มตลาดสิ นค้าธรรมชาติในอนาคต” โดย
คุณเกศมณี เลิศกิจจา รองเลขาธิ การสภาอุตสาหกรรม ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่ องสาอางสภาอุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย นายกสมาคมผูผ้ ลิตเครื่ องสาอางไทย และประธานกรรมการบริ หารสมาคมเครื่ องสาอางอาซี ยน ซึ่งเน้นย้ า
ความสาคัญเรื่ องนิยามของสิ นค้าธรรมชาติและออร์แกนิก ประเภทสิ นค้าธรรมชาติและออร์แกนิกที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั อาทิ ผัก
ปลอดสารพิษ สิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์ น้ าผึ้ง น้ าผลไม้แปรรู ป สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ผิวกาย เครื่ องสาอาง น้ าหอม
ขนมขบเคี้ยว เป็ นต้นและยังกล่าวถึงแนวโน้มการเลือกซื้ อสิ นค้าธรรมชาติและออร์ แกนิ กในอนาคต รวมถึงทิ ศทางการ
บริ โภคของคนได้เปลี่ยนแปลงไปมีความนิยมสิ นค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น
จากนั้นคุ ณรพีพร สุ ทาธรรม ผูอ้ านวยการฝ่ ายวิจัยและข้อมูล จากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้
บรรยายในหัวข้อ เรื่ อ ง “ตลาดอาหารอิ น ทรี ย ์” เพื่ อ แบ่ ง ปั น ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ความส าคัญ ของตลาดฮ่ อ งกงในปั จ จุ บัน
สถานการณ์และแนวโน้มตลาดของฮ่องกง ที่มีการขยายตัวมากขึ้นเนื่องจากว่ามีนกั ท่องเที่ยวและนักธุรกิจเดินทางเข้าฮ่องกง
กว่า 56.65 ล้านคน ในปี 2016 กล่าวถึงความสาคัญของตลาดอาหารเพื่อสุ ขภาพในฮ่องกงที่มีแนวโน้มสู งขึ้น มีมูลค่าทาง
การตลาดด้านสิ นค้าเกษตรอินทรี ยเ์ ป็ นลาดับที่ 33 ของโลก พร้อมทั้งบรรยายถึงพฤติกรรมการบริ โภคของชาวฮ่องกงที่
ผูบ้ ริ โภคเลือกอาหารเพื่อสุ ขภาพมากขึ้น รายได้ต่อหัวที่สูงขึ้น การศึกษาที่มากขึ้น ทาให้ผบู ้ ริ โภคยินดีจ่ายเพื่อสุ ขภาพ และ

นโยบายรัฐที่ส่งเสริ มการรักษาสุขภาพ เช่น Healthy Exercise for All ที่ช่วยผลักดันการบริ โภคด้านสิ นค้าธรรมชาติและออร์
แกนิก
งานสัมมนาเพิ่มความสาคัญของตลาดการค้าฮ่องกง ด้วยการบรรยายของคุ ณซันนี่ เชาว์ ผูอ้ านวยการประจา
ประเทศไทย จากองค์กรสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงและสมาคมพัฒนาการค้าไทยฮ่องกง ที่มาเน้นย้ าถึงความสาคัญของตลาด
สิ นค้าฮ่องกงในหัวข้อ “ทาความรู ้จกั กับตลาดฮ่องกง” ซึ่ งเกี่ ยวกับผูค้ นและวัฒนธรรมของฮ่องกง กล่าวถึงโอกาสในการ
ขยายการตลาดในฮ่องกง โดยแสดงความเห็ นถึงแนวโน้มสิ นค้านาเข้าในกลุ่มสิ นค้าธรรมชาติ และออร์ แกนิ ก ตลอดจน
ทิศทางของผูบ้ ริ โภคที่หนั มาสนใจในสิ นค้าเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังให้ขอ้ มูลถึงช่องทางการขายสิ นค้า อาทิ ร้านขาย
ของชา ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าท้องถิ่น ร้านอาหารรวมถึงการซื้อสิ นค้าออนไลน์และงานแสดงสิ นค้า
ต่อมาในงานมีการเสวนากับ 3 ผูป้ ระกอบการที่ ประสบความสาเร็ จในเวที การค้าระดับโลก ประกอบด้วย คุณ
สมเกี ยรติ วงค์ประเสิ รฐ กรรมการผูจ้ ัดการบริ ษทั คิ วพลัส คอนเซ็ ป จากัด คุ ณณัฐภัควัฒน์ ทรงพลรั ชนนท์ กรรมการ
ผูจ้ ดั การบริ ษทั เคพีเอ็น แมททีเรี ยล จากัด และคุณกุลิสรา ตระการรัตนกุล ผูอ้ านวยการฝ่ ายขายและการตลาด ห้างหุ่ นส่ วน
จากัด แอลแอลจี ดาเนิ นรายการโดย คุณกนกวรรณ สุ ขชัยศรี กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั บีแอลไอ (ไทยแลนด์) จากัด การ
เสวนาคับคัง่ ด้วยข้อมูลและแรงบันดาลใจในการทาธุ รกิจของผูป้ ระกอบการแต่ละบริ ษทั รวมถึงอุปสรรคต่างๆในการทา
ธุ ร กิ จ ที่ แ ต่ ล ะท่ า นพบเจอมา พร้ อ มเล่ า รวมถึ ง เคล็ด ลับ ที่ ท าให้ไ ด้ใ จลู ก ค้า ซึ่ งทั้ง 3 ท่ า นค านึ ง ถึ ง ความซื่ อ สั ต ย์แ ละ
ตรงไปตรงมากับลูกค้า ทั้งในเรื่ องการบริ การ การใส่ใจในการผลิต การดูแลหลังการขายเป็ นสิ่ งสาคัญ
ในช่ ว งสุ ด ท้า ย มร.สจ๊ วต เบเล่ กรรมการผูจ้ ัด การบริ ษ ัท ดิ เ วอร์ ซิ ไ ฟล์ คอมมู นิ เ คชั่น ส์ ฮ่ อ งกง ได้น าเสนอ
ความสาคัญของงานแสดงสิ นค้าธรรมชาติและออร์ แกนิ กในฮ่องกง โดยกล่าวถึงความสาเร็ จของงาน Natural & Organic
Products Asia 2016 ณ เมืองฮ่องกง ครั้งที่ ผ่านมาด้วยจานวนบริ ษทั ที่เข้าร่ วมมากกว่า 236 บริ ษทั จากกว่า 36 ประเทศทัว่
โลก และมีผชู ้ มงานมากถึง 7012 คน ในงานซึ่ งจัดขึ้นเป็ นเวลา 3 วัน พร้อมทั้งกลยุทธ์ในการจับคู่ทางธุรกิจ ซึ่ งงาน Natural
& Organic Products Asia ถือว่าเป็ นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและออร์แกนิกจากทัว่ โลก
พร้อมกันนี้ ในงานสัมมนายังมีการให้ผเู ้ ข้าร่ วมสัมมนาร่ วมสนุกเพื่อลุน้ รับรางวัลห้องพักฟรี 4 คืน โรงแรม 5 ดาว
ณ เมืองฮ่องกง ซึ่งผูโ้ ชคดีที่ได้รับรางวัลดังกล่าวในงานสัมมนาครั้งนี้ได้แก่ตวั แทนจากบริ ษทั ฟรุ๊ ตดี จากัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อ
คุณสุจิตรา ประสพดี
บริ ษทั บีแอลไอ (ไทยแลนด์) จากัด
โทร. 02 204 2580 อีเมล์: sujitra@blithailand.com
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The seminar of “2nd Thai Natural & Organic Products Penetrate Hong Kong Market” was held on 2 February 2017 at
Montien Riverside Hotel, Bangkok, co-organized by BLI (Thailand) Co., Ltd and Diversified Communications Hong Kong, the
organizer of Natural & Organic Products Asia 2017. The purpose of the seminar is to combine key experts in Hong Kong market
to provide knowledge and information for Thai natural & organic products exporters.
The seminar offered an opportunity to meet 4 expertise speakers beginning with Mrs. Ketmanee Lertkitcha, Deputy
Secretary General of The Federation of Thai Industries, President of Thai Cosmetic Manufacturers Association, Vice Chairperson
of Cosmetics Industry Club, Chair Person of Asean Cosmetics Association; Ms. Rapeeporn Suthatam, Vice President Department
of Research and Information National Food Institute, Ministry of Industry; Mr. Sunny Chau, Director of Thailand, Hong Kong Trade
Development Council and Mr. Stuart Bailey, Managing Director, Diversified Communications Hong Kong. The seminar also had
sit-down talk session with 3 organic entrepreneurs who succeed in the world market including Mr. Somkiat Wongprasert, Managing
Director, Q Plus Concept Co., Ltd; Mr. Natpakkawat Songpholratchanon, Managing Director, KPN Material Co., Ltd; Mrs.Kulisra
Trakarnratanakul, Sales and Marketing Director, LLG Limited Partnership.
The seminar began with the topic of “Future Trends for Natural and Organic Products” by Mrs. Ketmanee Lertkitcha,
Deputy Secretary General of The Federation of Thai Industries, President of Thai Cosmetic Manufacturers Association, Vice
Chairperson of Cosmetics Industry Club and Chair Person of Asean Cosmetics Association who emphasized on the importance
of definition of natural & organic products such as organic vegetables, organic farming products, honey, skincare, personal care,
cosmetic, perfumes, fresh/dried tropical fruit, jasmine rice and snacks and also had mentioned the future trends of consumer
behavior with natural and organic products.
Followed by Ms. Rapeeporn Suthatam, Vice President Department of Research and Information National Food Institute,
Ministry of Industry who spoke in topic of “Organic Food in Hong Kong Market”. Hong Kong had economic expansion because
there were tourists and business people around 56.65 million coming in 2016 that gave precedence to healthy food in Hong Kong
which tended to be higher. Rank of market value of organic products was on no.33 in the world. Ms. Rapeeporn Suthatam also
mentioned about Hong Kong consumers’ behavior that they were more punctilious when it came to natural products for
consumption. Higher educated people and supportive policies from Hong Kong government such as “Healthy Exercise for All”
were the key factors that people chose more organic.
Next session of the seminar, Mr. Sunny Chau, Director of Thailand, Hong Kong Trade Development Council gave his
presentation with topic “Get to Know Hong Kong Market” emphasizing on the importance of Hong Kong market that was related
to people and culture of Hong Kong. Also, the opportunity to expand the market in Hong Kong was mentioned. Mr. Chau provided
the information about distribution channels to natural and organic products sales in Hong Kong such as convenience stores,
supermarkets, hypermarkets, traditional grocery retailers and local restaurants including online shopping and exhibitions.

Later in the seminar, there was sit-down talk session with 3 organic entrepreneurs who succeed in the world market
including Mr. Somkiat Wongprasert, Managing Director, Q Plus Concept Co., Ltd; Mr. Natpakkawat Songpholratchanon, Managing
Director, KPN Material Co., Ltd; Mrs. Kulisra Trakarnratanakul, Sales and Marketing Director, LLG Limited Partnership and the
session was moderated by Ms. Kanokwan Sukchaisri, Managing Director, BLI Thailand Co., Ltd. The talk included topic of both
inspiration and obstacle that each entrepreneur had experienced. They as well revealed tips to make customer satisfy, which
focus on honesty, customer care and after-sales services.
In the last session of the seminar, Mr. Stuart Bailey, Managing Director of Diversified Communications Hong Kong gave
his presentation on significant roles of Exhibition for Natural and Organic Products Asia in Hong Kong, displaying the successful
of the previous NOPA 2016 Hong Kong with more than 236 companies from 36 different countries with number of 7012 buyers
from the region during 3-day exhibition.
At the end of seminar, there was a chance for attendees to win a lucky draw for a prize of 4 night accommodation in 5
star hotel in Hong Kong and the lucky winner of the seminar went to representative from Fruitdee Co., Ltd.
For more information, please contact
Ms. Sujitra, Project Manager
Tel. 02-2042580 Ext 108 Email: Sujitra@blithailand.com

