
 
กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ  โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๑๕๐๑  E-mail: agriman52@doae.go.th 
 

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ไทยในต่างประเทศ ป ี2559 
 
ในปี 2559 กรมส่งเสริมการเกษตรจะด าเนินการกิจกรรมจัดแสดงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ในโครงการ

ส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ไทยในต่างประเทศ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้ากล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับของไทย ให้ผู้น าเข้า
และผู้บริโภคต่างประเทศได้รู้จัก ได้เห็นถึงศักยภาพ ความหลากหลาย และคุณภาพของสินค้ากล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ 
ของไทย เพ่ือเป็นการกระตุ้นตลาดและขยายโอกาสทางการตลาดสินค้าเกษตรของไทยในตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น  
ใน 3 ประเทศ คือ  
 ๑. โครงการส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ไทย ในงาน The Fabulous Thai Flowers Festival ณ ห้างสรรสินค้า 
Super brand mall นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ก าหนดจัดงานระหว่างวันที่ 6 – 10 เมษายน 2559 
 2. โครงการส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ไทย ในสาธารณรัฐอินเดีย ณ เมืองมุมไบ / เมืองเชนไน ในช่วงเดือนกันยายน 2559 
 3. โครงการส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ไทยในสหพันธรัฐรัสเซีย ณ กรุงมอสโค ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2559 

 
จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวน เกษตรกร ผู้ประกอบการ บริษัทส่งออก และสมาชิกสมาคม/ชมรมด้านกล้วยไม้

และไม้ดอกไม้ประดับที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจัดแสดงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ และเจรจาธุรกิจในงานดังกล่าว 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ ส านักส่งเสริมและจัดการ 
สินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โทรศัพท์/โทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๑๕๐๑ หรือ E-mail: agriman52@doae.go.th 
ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ยกเว้นประเทศจีน ส่งใบสมัครภายในวันที่ 10 มีนาคม 2559 
 
เอกสารแนบ 

1. หนังสือเชิญ 
2. โครงการส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ไทยของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2559 
3. รานละเอียดงาน The Fabulous Thai Flowers Festival ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
4. ใบสมัครเข้าร่วมงานฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เขียนข่าว...นางสาวมณฑกาฬ ลีมา 
ตรวจ/ร่าง...นายทวีพงศ์ สุวรรณโร 
ข่าวล าดับที่.............................../255๙ 
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โครงการส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ไทยของกรมส่งเสริมการเกษตร ป ี2559 

1. หลกัการและเหตผุล 
 กล้วยไม้จัดเป็นสินค้าไม้ดอกไมป้ระดับซึ่งเป็นทีน่ิยมสูงในตลาดโลก และเป็นสินค้า Product Champion ที่สําคัญ
ของไทย มีความสวยงามโดดเด่น มีความหลากหลาย มเีสถียรภาพ มีมูลค่าสูง และจัดเป็นสินค้าที่อยูใ่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) โดยอุตสาหกรรมกล้วยไม้ของไทยสามารถสรา้งรายได้นาํเงนิเข้าสู่ประเทศได้เป็นจํานวนมาก ในป ี2558 
ประเทศไทยส่งออกดอกกล้วยไม้และต้นกล้วยไม้ คิดเป็นมูลค่า ๒,๗00 ล้านบาท ประเทศผู้นําเข้ากล้วยไม้ไทยที่สําคัญคือ ญี่ปุ่น 
สหรัฐอเมริกา อติาลี จีน และอินเดีย อย่างไรกต็าม เนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิโลกซบเซา ตลาดส่งออกยงัไมข่ยายตัวมากนกั 
จําเปน็ต้องมกีารดําเนินการและมาตรการเพ่ือรกัษาตลาดเดิมกล้วยไม้ของไทยไม่ให้ลดลงกว่าเดิม และหาลู่ทางขยายการส่งออก
ไปยังตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มปริมาณและมูลค่าส่งออกกล้วยไม้ให้มากขึ้น การไปจัดงานแสดงกล้วยไม้และประชาสัมพันธ์ 
การใช้ประโยชน์กล้วยไม้แก่ผู้บริโภค จึงเป็นกลยุทธห์นึ่งในการส่งเสริมตลาด และหาช่องทางขยายปริมาณและมูลค่าส่งออก 
ให้สูงขึ้น ตามยทุธศาสตร์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันกล้วยไม้ไทย ปี 2554 – 2559 

2. วตัถปุระสงค ์  
 2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้ากล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดบัของไทยแก่ผู้บริโภค 
 2.2 เพื่อให้เกดิการขยายตวัในการส่งออกกล้วยไม้เมืองร้อน และไม้ดอกไม้ประดับในตลาดต่างประเทศ 

2.3 เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ดา้นการค้ากับผู้ประกอบการ เพือ่ส่งเสริมให้เกิดคู่ค้ารายใหม่ หรือเกิด
การลงทุนรว่มกบัผู้ประกอบการกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดบัในต่างประเทศ 

๓. แผนดําเนินการโครงการสง่เสริมตลาดกลว้ยไม้ไทยของกรมส่งเสริมการเกษตร ป ี2559 
 จัดแสดงนิทรรศการกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ในต่างประเทศ จํานวน 3 ประเทศ ได้แก ่

ชื่อโครงการ ช่วงเวลาจดังาน ปดิรับสมัคร ผู้ประสานงาน 
1. โครงการสง่เสริมตลาดกล้วยไม้ไทย ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในงาน The Fabulous Thai Flowers 
Festival ณ ห้างสรรสินค้า Super brand mall  
นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

6-10 
เมษายน 2559 

10 มีนาคม 
2559 

นางสาวมารศรี วงศ์อนัน
ทรัพย ์
โทร. 0 2579 9549,  
0 2579 1501 

2. โครงการสง่เสริมตลาดกล้วยไม้ไทย ในสาธารณรัฐ
อินเดยี 

เดือน กันยายน 
2559 

30 มิถุนายน 
2559 

นางสาวมณฑกาฬ ลีมา 
โทร. 0 2579 9549,  
0 2579 1501 

3. โครงการสง่เสริมตลาดกล้วยไม้ไทยในสหพันธรัฐ
รัสเซีย  

เดือน สิงหาคม-
กันยายน 
2559 

30 มิถุนายน 
2559 

นายวิโรจน์ จันทรข์าว 
โทร. 0 2579 9549,  
0 2579 1501 

หมายเหต:ุ งานในสาธารณรัฐอนิเดียและสหพันธรัฐรัสเซีย อยูร่ะหว่างประสานงานสถานทีจ่ดังาน 

๔. กิจกรรมทีด่าํเนนิการ 
 ๔.๑ จัดแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์สินค้ากล้วยไม้ 
 ๔.๒ จัดกิจกรรมเจรจาธรุกิจสินค้ากล้วยไม้ 
 ๔.๓ จัดจาํหนา่ยสินค้ากล้วยไม้ (ในบางโครงการ) 

๕. กลุ่มบคุคลเป้าหมาย ประกอบด้วย 
๕.1 ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร 
5.2 เจ้าหน้าทีก่รมส่งเสริมการเกษตร 
๕.3 เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับที่สนใจ 

 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 



-๒- 

๖. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ๖.1 เพื่อรกัษาตลาดและกระตุน้การใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้แก่ผู้บริโภค 
 ๖.2 ส่งเสริมการขาย ขยายตลาดและกลุ่มลูกค้า 
 ๖.3 ศึกษาพฤตกิรรมผู้บริโภค และแนวโน้มการใช้กล้วยไม้ 
 6.4 ประชาสัมพันธ์สินค้ารูปแบบต่างๆ เพื่อขยายตลาด 

การสนบัสนนุจากทางราชการ / กรมสง่เสริมการเกษตร 
๑. จองพื้นที่จดัแสดงนิทรรศการ 
๒. กรมส่งเสริมการเกษตรอํานวยความสะดวกในการขนส่งตัวอย่างสินค้ากล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับไปรว่มจัดแสดง 
ในงาน และการจัดตกแตง่นิทรรศการ 
3. จ้างล่ามแปลภาษา อํานวยความสะดวกในการเจรจาธรุกิจ 
4. อํานวยความสะดวกในการออกหนังสือรับรองในการทําวซี่า 

ค่าใชจ้่ายของเกษตรกร/เอกชน 
1. ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่สินค้าของเกษตรกร/สมาคม/สหกรณ์/บริษทั 
2. ดอกกล้วยไม้หรือไม้ดอกไมป้ระดับที่จะนําไปประชาสัมพันธ์และจําหน่ายในงาน 
2. หากมีการจําหน่ายสินค้าในงาน บริษทัต้องรบัผิดชอบค่าภาษีใดๆ เอง 
3. ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ทีพ่ัก ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลของผู้เดินทาง ฯลฯ   

คณุสมบตัิผู้เข้าร่วมแสดง 
1. เป็นเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการผลิตหรือส่งออกกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ วัสดุอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ 
ที่เกีย่วขอ้งกับไม้ดอกไม้ประดบั 
2. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนบุคคลของบรษิัท เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น 
3. พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมการเกษตรกําหนด 

หลกัฐานที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมจัดแสดง 
1. ใบสมัครเข้าร่วมจัดแสดงตามแบบที่กําหนด 
2. โบรชัวร์สินค้าของผู้สมัคร 
ทั้งน้ีเอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองโดยผู้มอีํานาจของบรษิทัและประทับตราของบรษิัท 

ตดิตอ่ขอ้มูลเพิม่เติมและยืน่ใบสมัคร 
กลุ่มส่งเสริมไมด้อกและไม้ประดับ 
สํานักส่งเสริมและจดัการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 
ถนนพหลโยธิน เขจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0 2579 9549  โทรสาร 0 2579 1501 
E-mail: agriman52@doae.go.th หรือ a.montakarn.doae@gmail.com, m_vonganansup@hotmail.com 
www.agriman.doae.go.th >> ข่าวประชาสัมพันธ์...โครงการส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ไทยในต่างประเทศ... 



ข้อมูลงาน The Fabulous Thai Flowers Festival  
ณ ห้างสรรพสินค้า Super brand mall นครเซี่ยงไฮ้  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ 

 
รายละเอียดในการเข้าร่วมจัดงาน ในส่วนของไม้ดอกไม้ประดับ 

๑. วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วม 
๑.๑ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้เกิดการใช้กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับไทย ในตลาดบนของจีนเพิ่มข้ึน 
๑.๒ เพ่ือส่งเสริมให้มีการน าเข้ากล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับไทย ไปยังตลาดจีนมากข้ึน 

๒. รายละเอียดของงาน 

๒.๑ พ้ืนที่จัดงานบริเวณลาน Golden Avenue ระหว่างชั้น ๓ และ ๔ ของห้าง Super brand mall       
พ้ืนที่ประมาณ ๕๘๐ ตารางเมตร โดยในบริเวณดังกล่าวจะมีเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย แฟชั่นโชว์ 
นิทรรศการและร้านจ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับไทย ของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์สปา            
และอาหารไทย 

๒.๒ จัดสรรพื้นที่ใหก้รมส่งเสริมการเกษตร จัดนิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับด้านหน้างาน พ้ืนทีข่นาด ๓ x ๔ 
ตารางเมตร ประดับดอกไม้บนเวที ๘ x ๒ เมตร จัดซุ้มหน้างานหน้ากว้าง ๘ เมตร และตกแต่งรอบๆ บริเวณงาน 
รวมทั้ง จัดสรรบูธขนาด ๒ x ๓ ตารางเมตร เพื่อจัดแสดงหรือจ าหน่าย จ านวน ๒ บูธ 

๒.๓ เชิญผู้น าเข้าไม้ดอกไม้ประดับเข้าร่วมท า Business matching รวมทั้งเชิญนักจัดงานวิวาห์ โรงแรม
และนักจัดดอกไม้ เข้าร่วมงานเพื่อน าเสนอแนวทางการใช้ไม้ดอกไม้ประดับในการประยุกต์งานแต่งงานของคน
เซี่ยงไฮ้ และจัดกิจกรรมการสอนจัดไม้ดอกไม้ประดับ หรือร้อยมาลัย 

๒.๔ ผู้ส่งออกกล้วยไม้ไทยสามารถเช่าบูธ ส าหรับจ าหน่ายสินค้าได้ โดยมีค่าใช้จ่ายในการเช่าบูธ ขนาด                     
๒ x ๓ ตารางเมตร โดยมีค่าเช่า ๗,๕๐๐ หยวน ตลอดงาน กรณีสมัครในเดือนกุมภาพันธ์ และค่าเช่า ๘,๐๐๐ หยวน
ตลอดงาน กรณีสมัครในเดือนมีนาคมเป็นต้นไป 

๓. กิจกรรมในงาน 
๓.๑ จัดตกแต่งด้านหน้างาน พ้ืนที่ขนาด ๓ x ๔ ตารางเมตร   
๓.๒ จัดตกแต่งบนเวที 
๓.๓ จัดตกแต่งซุ้มหน้างานหน้ากว้าง ๘ เมตร 
๓.๔ จัดนิทรรศการการใช้กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับในรูปแบบต่างๆ  
๓.๕ จัดสาธิตและสอนการจัดดอกไม้ 
๓.๖ จัดคูหาจ าหน่ายกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ขนาด ๒ x ๓ ตารางเมตร โดยมีค่าเช่า ๗,๕๐๐ หยวน 

ตลอดงาน กรณสีมัครในเดือนกุมภาพันธ์ และค่าเช่า ๘,๐๐๐ หยวนตลอดงาน กรณีสมัครในเดือนมีนาคมเป็นต้นไป 
๓.๗ Business matching 
๓.๘ ดูงานตลาด หรือบริษัทน าเข้ากล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ณ นครเซี่ยงไฮ้ 

๔. กิจกรรมที่ผู้ส่งออกสามารถเข้าร่วมได้ 
๔.๑ สนับสนุนกล้วยไม้ส าหรบัจดัแสดงและสาธิตการใช้ประโยชน์ จ านวน ๔ – ๘ จุด โดยผู้ส่งออกสนับสนุน

กล้วยไม้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะรับผิดชอบค่าขนส่ง และอยู่ระหว่างติดต่อให้ผู้น าเข้าจีนเป็นผู้จัดตกแต่ง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 



- ๒ - 

๔.๒ รับผิดชอบการน าตัวอย่างสินค้ามาจัดแสดงและตกแต่งบูธที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสรรให้           
จ านวน ๑ บูธ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจ าคูหา เพ่ือให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของตน 

๔.๓ น าผลผลิตมาจ าหน่ายในบูธที่ได้รับการจัดสรร โดยเจ้าของผลผลิตรับผิดชอบค่าขนส่ง 
๔.๔ ผู้ส่งออกกล้วยไม้ไทยสามารถเช่าบูธ เพ่ือจ าหน่ายผลผลิต โดยมีค่าเช่า ๗,๕๐๐ หยวน ตลอดงาน         

กรณีสมัครในเดือนกุมภาพันธ์ และค่าเช่า ๘,๐๐๐ หยวนตลอดงาน กรณีสมัครในเดือนมีนาคมเป็นต้นไป 
๔.๕ เข้าร่วม Business matching ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณลาน

หน้าเวที ในงาน The Fabulous Thai Flowers Festival โดยเชิญผู้น าเข้าดอกไม้ นักจัดงานวิวาห์ โรงแรม 
และนักจัดดอกไม้ เข้าร่วมงานเพื่อน าเสนอแนวทางการใช้กล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับในการประยุกต์งาน
แต่งงานของคนเซี่ยงไฮ้ 

๔.๖ ศึกษาดูงานตลาด หรือบริษัทน าเข้ากล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ๑ วัน ในวันที่ ๑๑ 
เมษายน ๒๕๕๙ 

5. ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวมารศรี วงศ์อนันทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ  
ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ 0 2579 9549  โทรสาร 0 2579 1501 E-mail: m_vonganansup@hotmail.com 

 



ใบสมัคร 
เข้าร่วมงานจัดแสดงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับในต่างประเทศ 

โครงการส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ไทย ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2559 

1. ชื่อ-สกุล /บริษัท/หน่วยงาน (ภาษาไทย) ........................................................................................ ................................. 

    (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................................................ ....................................... 

2. ที่อยู่กิจการ  เลขท่ี ....................... ซอย ...............................หมู่ที.่............... ถนน ........................................................ 

    ต าบล/แขวง.................................. อ าเภอ / เขต .............................. จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย์ .......... 

    โทรศัพท์  ......................................โทรสาร .................................... Website/E-mail: ……………………………………….... 

3. สนใจเข้าร่วมงานแสดงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ  
 (      ) ร่วมจัดงาน (เดินทางไปร่วมกิจกรรมในงาน) ณ ประเทศ.................... 
   อินเดีย  รัสเซีย  จีน 
 (      ) สนับสนุนตัวอย่างสินค้าและผลิตภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย 
            1...................................................................................... จ านวน......................... ........................................ 
            2...................................................................................... .จ านวน................................. ................................ 
            3...................................................................................... .จ านวน.............................................................. ... 
    ชื่อผู้ประสานงาน …………………………..............................………... โทรศัพท/์โทรสาร................................................. 
มือถือ ……………………………………..   E-mail: ......................................................................................... ...................... 

4. ประเภทสินค้าท่ีส่งออก ............................................................................... ................................................... 

5. เคยเข้าร่วมกิจกรรมจัดแสดงในต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     ครั้งที่ 1  ประเทศ ...................................... ชื่องาน .................................................... พ.ศ. . .............. 
     ครั้งที่ 2  ประเทศ ...................................... ชื่องาน .................................................... พ.ศ. . .............. 
     ครั้งที่ 3  ประเทศ ...................................... ชื่องาน .................................. .................. พ.ศ. ............... 

6. ผู้แทนบริษัทท่ีเดินทางไปด าเนินกิจกรรม ครั้งนี้  ได้แก่ 
     6.1 ชื่อ .................................. นามสกุล ............................. ต าแหน่ง .................................... ............ 
     6.2 ชื่อ .................................. นามสกุล ............................. ต าแหน่ง ............................................ .... 

7. ข้าพเจ้าได้แนบรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการมาเพ่ือพิจารณา โดยขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น 
    ตรงตามความเป็นจริง   
  ลงนาม    ........................................................ 
       (.......................................................) 
 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท หรือองค์กร 
 
ส่งใบสมัคร ก่อนก าหนดเวลาจัดงาน 
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียดข้อมูลการเข้าร่วมจัดงานในโอกาสต่อไป 
 
ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม  
กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร 
โทร. 0 2579 9549, 0 2579 1501  โทรสาร 0 2579 1501 E-mail: a.montakarn.doae@gmail.com 
หรือ agriman52@doae.go.th  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 



COMPANY PROFILE  
 

โปรดกรอกข้อมูลของบริษัทใน Company Profile ให้ถูกต้องเพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลและการเข้าร่วมงานฯ  
ในโอกาสต่อไป (PLEASE TYPE OR WRITE IN BLOCK LETTER) 

1. COMPANY NAME:  (ไทย) ……………………………………………………………………………………………………..……. 

 (อังกฤษ)......………………………………………………………………………………………………….. 

2. ADDRESS: ...……………….…………………………………………………………………………………………..……………………… 
……………………………………………………………..…………………………………..POST CODE : ………………………………… 
TEL : …………………………………………………………………….…FAX :  ………………………………………………………........ 
E-MAIL : ………….…………………………………………………… WEB SITE : ………………………………………………………. 

3. CONTACT PERSON: 
    3.1 NAME : ……………………………………………………………….  POSITION : ……………………………………………. 
    3.2 NAME : ……………………………………………………………….  POSITION : ……………………………………………. 

4. BUSINESS TYPE: 
(   )  GROWER                          (   )  EXPORTER                    (   )  WHOLESALE/RETAIL                    
(   )  OTHERS (PLEASE SPECIFY) ……………………………………………………………………………………………… 

5. THE COMPANY’S OWN BRAND NAMES : …………………………………………………………………………………… 

6. SHARE HOLDER:  THAI ………………. %            FOREIGNER ……………….. % 

7. MAIN PRODUCT (S): 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................. .............................................. 

8. COMPANY INTRODUCTION:. 
................................................................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
โปรดระบุหมวดสินค้าท่ีจะน าไปแสดงในงาน 

Exhibition Items 
  Orchid Cut Flower…………………………………………………………………………………… 
  Tropical Cut Flower………………………………………………………………………………….. 
  Orchid Plants…………………………………………………………………………………………. 
  Ornamental Plants……………………………………………………………………………………. 
  Foliages …………………………………………………………………………………………..…. 
  Aquatic Plants……………………………………………………………………………………..…. 
  Seed & Planting …………………………………………………………………………………..…. 
  Materials & Equipments ……………………………………………………………………………. 
  Other (Please specify) ………………………………………………………………..………………. 
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