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โอกาสทางธุรกิจกับฮองกง  
HKTDC เสนอใชแผนการ 3 ขั้นตอน 

 

กรุงเทพฯ 21 กันยายน 2553 – นายเบนจามิน เชา รองผูอํานวยการบริหารของสภาพัฒนาการคาฮองกง (HKTDC) 

เดินทางมาท่ีกรุงเทพมหานครเพื่อเขาพบกับสมาคมธุรกิจชั้นนําเพื่อยกระดับความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจระหวางบริษัทตางๆ 

จากประเทศไทยและฮองกง 

ประเทศไทยมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 2 ในประเทศอาเซียน 10 ประเทศ เปนตลาดสงออกใหญที่สุดอันดับที่ 13 

และแหลงนําเขาใหญที่สุดอันดับที่ 8 ของฮองกง ในชวงระยะเวลา 7 เดือนแรกของป 2553 

การสงออกของฮองกงมายังประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วถึง 38% คิดเปนมูลคารวม 2.3 พันลานดอลลารสหรัฐ (72,730 ลานบาท) 

สวนการสงออกจากประเทศไทยมีการเติบโตสูงกวาคือ 42% คิดเปนมูลคารวม 5.5 พันลานดอลลารสหรัฐ (168,900 ลานบาท)  

 

โอกาสทางธุรกิจกับฮองกง – ระบบเศรษฐกิจที่เสรีที่สุดในโลก 

ฮองกงไดรับการจัดอันดับใหเปนระบบเศรษฐกิจที่เสรีที่สุดในโลกตอเนื่องเปนปที่ 16 ในการจัดอันดับดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ ป 2553 

ในฐานะที่เปนศูนยกลางการคาระหวางประเทศที่มีความม่ันคง ระบบภาษีของฮองกงที่สามารถแขงขันได ความเคารพในสิทธิครอบครองที่ดิน 

ตลาดแรงงานที่ยืดหยุน และขอบขายทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ 

ทั้งหมดนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของคุณสมบัติที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจของฮองกงเทานั้น ขอไดเปรียบตางๆ 
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นอกเหนือจากน้ีคือที่ต้ังทางภูมิศาสตรที่นาอิจฉาของฮองกง ซึ่งต้ังอยูที่ใจกลางของทวีปเอเชียและเปนประตูสูแผนดินใหญในประเทศจีน 

ภายในรัศมีการบินเพียง 5 ชั่วโมงจากสนามบินนานาชาติฮองกงก็สามารถเขาถึงประชากรกวาคร่ึงโลกแลว     

ดวยลักษณะที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจดังนี้เอง ฮองกงจึงเปนแหลงการลงทุนจากตางประเทศที่ใหญเปนอันดับที่ 2 ในทวีปเอเชีย 

และเปนผูรับการลงทุนจากตางประเทศที่ใหญที่สุดเปนอันดับที่ 2 ในเอเชีย และอันดับที่ 4 ในโลก 

 

HKTDC – หนวยงานการตลาดระหวางประเทศที่ใหความชวยเหลือผูคา 

HKTDC ซึ่งมีสํานักงานกวา 40 แหงทั่วโลก รวมถึง 11 สาขาบนแผนดินใหญในประเทศจีน 

ทําการติดตอผูซื้อและผูขายจากตางประเทศเปนลานๆ คนผานวิธีการสงเสริมการคาขายท่ีผสมผสานกันอยางมีประสิทธิภาพ แผนการ 3 

สวนท่ี HKTDC เสนอใชประกอบดวย งานแสดงการคาระหวางประเทศ ตลาดออนไลนและนิตยสารสินคา 

ทุกส่ิงจะทํางานรวมกันในดานที่แตกตางกันเพื่อชวยใหบริษัทตางๆ ขยายขนาดเครือขายธุรกิจของตนได 

   

1) แผนงานออนไลนที่นาเช่ือถือ 

ตลาดออนไลน HKTDC (www.hktdc.com) คือตลาดออนไลนที่ทรงพลังและเชื่อถือได มีผูจัดหาสินคาคุณภาพมากกวา 120,000 

รายจากฮองกงและตางประเทศ ซึ่งขอมูลของผูจัดหาและใบรับรองตางๆ จะไดรับการตรวจสอบโดยบริษัทยืนยันความถูกตองจากภายนอก 

HKTDC ยังเปนผูบุกเบิกเปดตัวบริการ Buyer Reference Service ในป 2553 

ซึ่งทําใหผูจัดหาสินคาสามารถตรวจสอบประวัติของผูซื้อสินคาออนไลนได 

จึงชวยระบุการซื้อขายที่มีศักยภาพสูงและชวยสงเสริมความม่ันใจของผูจัดหาได HKTDC 

ต้ังเปาหมายที่จะเชื่อมโยงผูคาและผูจัดหาสินคาเขาดวยกันในโลกที่หมุนไปอยางรวดเร็ว 
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จึงไดเปดตัวแอพพลิเคชันบนเคร่ืองไอโฟนเพื่อใชในการติดตอซื้อขายระหวางธุรกิจหนึ่งกับอีกธุรกิจหนึ่งและการเขาถึงขอมูลในงานแสดงสินค

า 

hktdc.com ดึงดูดผูซื้อทั่วโลกมากกวา 1 ลานคน รวมถึงผูซื้อที่มาเย่ียมชมงานแสดงสินคาของ HKTDC 

บริษัทจากไทยสามารถมาแสดงสินคาหรือบริการของตนผานตลาดออนไลน รับการส่ังซื้อ รับสิทธิพิเศษในการพบผูซื้อในงานแสดงสินคาอื่นๆ 

ของ HKTDC และรับรายช่ือผูซื้อที่เก่ียวของได 

2) งานแสดงสินคาระหวางประเทศ 

ดวยความพยายามท่ีจะเชื่อมตอบริษัทตางๆ กับผูซื้อจากทั่วโลก HKTDC จึงจัดงานแสดงสินคามากกวา 30 คร้ังตอปในฮองกง ซึ่ง 10 

คร้ังในจํานวนน้ันเปนงานแสดงท่ีใหญที่สุดในเอเชีย และ 3 คร้ังจากจํานวนน้ันเปนงานแสดงที่ใหญที่สุดในโลก 

ในฐานะที่เปนสมาชิกของประเทศอาเซียน ประเทศไทยไดรับประโยชนจากการจัดต้ังเขตการคาเสรีระหวางจีน – อาเซียน ในขณะน้ี 

สินคามากกวา 90% ที่คาขายกันระหวางไทยและจีนเปนสินคาปลอดภาษี หากผูประกอบการตองการเขาถึงผูซื้อที่มีคุณภาพ 

งานแสดงสินคาระหวางประเทศที่จัดขึ้นโดย HKTDC คือเวทีชั้นเย่ียมที่ไมควรพลาด ในป 2552/ 53 งานแสดงสินคา HKTDC 

มีผูซื้อเขาชมมากกวา 608,000 รายจากทั่วโลก เพิ่มขึ้น 8% จากปที่แลว ซึ่งจํานวนนี้รวมถึงผูซื้อประมาณ 124,000 รายจากจีนแผนดินใหญ 

ที่เพิ่มขึ้นกวา 27% จากปที่แลว 

ระหวางป 2550–52 บริษัทจากไทยมาจัดแสดงในงานจัดแสดงสินคาระหวางประเทศของ HKTDC เพื่อขยายเครือขายธุรกิจของตน 

รวมเปนจํานวนกวา 1,270 ราย สวนผูซื้อชาวไทยกวา 16,000 รายไดซื้อสินคาจากงานแสดงนี้ 

HKTDC Hong Kong International Jewellery Show 

ซึ่งเปนงานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับในฤดูใบไมผลิที่ใหญที่สุดในเอเชียจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 4-8 มีนาคม 2554 

ในการจัดงานครั้งที่แลว บริษัทอัญมณีจากไทยกวา 240 รายไดใชโอกาสในงานนี้เพื่อติดตอกับผูซื้อกวา 32,000 รายจาก 123 
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ประเทศและภูมิภาค โดยตั้งศาลาไทยขึ้นมา งานน้ีมีผูจัดแสดงมากกวา 2,600 รายจาก 44 ประเทศและภูมิภาค เพิ่มขึ้นจากป 2552 กวา 

12% 

นอกเหนือจากอัญมณีและของใชในบานที่เปนกลุมสินคาสําคัญระหวางประเทศไทยและฮองกงแลว งาน HKTDC Hong Kong Houseware 

Fair ซึ่งเปนงานแสดงสินคาของใชในบานที่ใหญที่สุดในเอเชีย จะเกิดขึ้นระหวางวันที่ 20–23 เมษายน 2554 ในการจัดงานคร้ังที่แลว 

บริษัทจากไทยกวา 80 รายรับรูถึงความไดเปรียบของฮองกงและไดเขารวมงานเพื่อติดตอกับผูซื้อ งานแสดงน้ีมีจัดโซนพิเศษเรียกวา ASEAN 

Select เพื่อจัดแสดงสินคาหัตถกรรมและของตกแตงบานจากผูเขารวมงานกวา 100 รายจากประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

ฟลิปปนสและเวียดนาม พื้นที่ไฮไลทอีกแหงหนึ่งคือ World of Pet Supplies ซึ่งครอบคลุมสินคาและบริการที่เก่ียวของกับสัตวเล้ียงมากมาย 

และยังมีการเดินมินิพาเหรดสัตวเล้ียง เพื่อใหผูซื้อไดชมเคร่ืองแตงกายและเครื่องประดับใหมลาสุดสําหรับสัตวเล้ียงอยางใกลชิด  

อีกงานหนึ่งที่จะจัดขึ้นพรอมกับงาน Houseware Fair ในเดือนเมษายน 2554 คืองาน HKTDC Hong Kong International Home Textiles 

Fair คร้ังที่ 2 ซึ่งจัดแสดงสินคาเคหะส่ิงทอ เชน ส่ิงทอสําหรับหองนอน หองครัว การตกแตงภายในและหองน้ํา 

เม่ือคร้ังที่งานนี้จัดแสดงขึ้นเปนคร้ังแรกในป 2553 

ผูเขารวมงานและผูซื้อใหการตอนรับงานแสดงท่ีใชเพื่อการคาสินคาเคหะส่ิงทองานนี้เปนอยางดี 

เนื่องจากทําใหการพบกันระหวางผูซื้อและผูจัดหาสินคาในประเภทดังกลาวมีความสะดวกมากย่ิงขึ้น 

HKTDC Hong Kong Gifts & Premium Fair ซึ่งเปนแสดงของขวัญและสินคาพรีเมียม จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน ระหวางวันที่ 27–30 

งานฉลองคร้ังที่ 26 ในป 2554 ในการจัดงานคร้ังที่แลวเปนคร้ังที่ใหญที่สุด มีผูเขารวมงานถึง 4,000 รายจาก 36 ประเทศและภูมิภาค 

ผูเขาชมงานที่ผานประตูเขามา ปรารถนาจะหาแหลงผลิตจากผูจัดการสินคารายใหญ มีกวา 48,945 รายจาก 141 ประเทศและภูมิภาค 

งานนี้จะมีโซนที่ตกแตงดวยแนวตางๆ กันใหผูจัดหาสินคาไดนําเสนอสินคาไดดีที่สุด 

ติดตามผลอยางใกลชิดวาจะไดติดตอกับผูซื้อที่ดีที่สุดเทาที่จะทําได โซนใหมบางสวนคือโซน Green Gifts, Personal & Well-being Gifts 

และ Tech Gifts  
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สินคาผาเชน ส่ิงทอ เส้ือผา เคร่ืองประดับเส้ือผาและรองเทา เปนอีกกลุมสินคาสําคัญระหวางฮองกงและประเทศไทย ในชวง 7 

เดือนแรกของป 2553 การสงออกสินคาผาจากฮองกงไปยังประเทศไทยมีจํานวนรวม 186 ลานดอลลารสหรัฐ (5,700 ลานบาท) 

ในขณะท่ีการนําเขาสินคาประเภทดังกลาวจากประเทศไทยไปยังฮองกงมีมูลคารวมทั้งหมด 93 ลานดอลลารสหรัฐ (2,900 ลานบาท) 

ในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ HKTDC จะจัดงาน HKTDC Hong Kong Fashion Week for Fall/Winter 

เปนงานแสดงแฟชั่นที่ใหญที่สุดในเอเชีย (17–21 มกราคม 2554) ผูเขารวมงานจะถูกแบงออกเปนโซนสินคาตางๆ ประกอบดวย Fabrics & 

Yarn, Sewing Supplies และ Garment Mart สําหรับบริษัทรองเทาจะใชโซน World of Fashion Accessories เปนสถานท่ีจัดแสดง  

สวนงาน HKTDC World Boutique, Hong Kong ที่เกิดขึ้นพรอมกัน (17–21มกราคม 2554) ซึ่งมีคอลเลกชันสินคามีย่ีหอตางๆ เชนเส้ือผา 

เคร่ืองประดับ และสินคาประเภทไลฟสไตลภายในงาน จะทําใหผูซื้อจํานวนมากมาเย่ียมชมงานแนนอน 

3) นิตยสารสินคาที่ดีที่สุด 

HKTDC จัดพิมพนิตยสารสินคาเฉพาะดานถึง 15 ฉบับและใบแทรกนิตยสารอีกมากมาย ซึ่งในทุกป มีผูซื้อนิตยสารนี้ทั่วโลกมากถึง 5 

ลานคนใน 200 กวาประเทศและภูมิภาค  ส่ิงพิมพสินคาของ HKTDC ซึ่งเต็มไปดวยผูจัดหาสินคาและผูเขารวมงานคุณภาพมากมาย 

เปนนิตยสารอยางเปนทางการของงานแสดงสินคา HKTDC ซึ่งเปนที่รูจักทั่วโลก ในเลมมีไฮไลทงานสําคัญ รายช่ือผูเขารวมงานและแผนผัง 

นอกเหนือจากจะแจกจายนิตยสารนี้ที่งานแสดงสินคาในฮองกงและตางประเทศแลว HKTDC 

ยังสงนิตยสารใหกับผูมีอํานาจตัดสินใจรายสําคัญซ่ึงมีรายชื่ออยูในฐานขอมูลอีกดวย นิตยสารสินคา HKTDC 

ทั้งหมดมีอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสามารถสงไปยังผูซื้อทางอีเมลเพื่อใหผูซื้อไดรับเร็วขึ้นและไดขอมูลใหมๆ ทันเวลา 

บริษัทไทยสามารถเขาถึงผูซื้อคนสําคัญจากทั่วโลก 

รวมถึงผูเขาชมงานแสดงสินคาคุณภาพโดยโฆษณาในนิตยสารท้ังแบบเลมและออนไลนได  

ติดตอส่ือ: 

สรายุท ชีวเรืองโรจน 

โทร: 66-(2)-343 9000 
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แฟกซ: 66-(2)-343 9029

อีเมล: sarayuth.chewarouengroj@hktdc.org  

 

แมนดี คู 

โทร: (852) 2240 4404 

แฟกซ: (852) 2270-5746 

อีเมล: mandy.hk.ku@hktdc.org  

 


