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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
January 13-21, 2018
Hall 1-8

EVENT NAME
Thailand Mega Show 2018, Thailand Furniture Show 2018
Thailand's Largest public consumer show
Furniture, Electronic, Fashion & Jewelry, Street Food, Kid & Toy
Garden & Pet, Leather, Herbal & Helath , Wedding

Exhibition (Public)

Time: 11:00-21:00 hrs.

13-21 มกราคม 2561
อาคาร 1-8

ไทยแลนด์ เมกกะโชว์ 2018, ไทยแลนด์ เฟอร์ นิเจอร์ โชว์ 2018
งานแสดงสินค้ าเพื่อผู้บริ โภคที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ของเมืองไทย
เฟอร์ นิเจอร์, อิเล็คโทรนิค, แฟชั่น & จิวเวลรี่ , สตรี ท ฟู๊ ด, สินค้ าเด็ก และของเล่น
ต้ นไม้ และสัตว์เลี ้ยง, เครื่องหนัง, สินค้ าสุขภาพ และ สมุนไพร, เวดดิ ้ง สตูดิโอ

Exhibition (Public)

เวลา: 11:00-21:00 น.

January 18, 2018
Arena

ONE OK ROCK AMBITIONS ASIA TOUR 2018 Live in Bangkok

Concert
18 มกราคม 2561
อารี น่า

Concert
January 20, 2018
Arena

ONE OK ROCK's long awaited Asia Tour has finally arrived!
And.. they will start to rock Asia in Bangkok!
ONE OK ROCK AMBITIONS ASIA TOUR 2018 Live in Bangkok
Door open: 6:00pm
More information coming soon Facebook.com/AVALONLIVE

THE ORGANIZER
World Fair Co., Ltd.
Tel. 0 2731 1331
Mobile. 08 6395 0651
Website: www.worldfair.co.th
e-mail: operation@worldfair.co.th

บริ ษัท เวิลด์ แฟร์ จากัด
โทร. 0 2731 1331
มือถือ. 08 6395 0651
เว็บไซต์: www.worldfair.co.th
อีเมล: operation@worldfair.co.th

Avalon Live Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
email: cs@thaiticketmajor.com

Ticket are 4,500/ 3,800/ 3,500/ 2,500 THB
Show Time: 20:00 hrs.
วัน โอเค ร็ อก แอมบิช่ ันส์ เอเชีย ทัวร์ 2018 ไลฟ์ อิน แบงคอก
ขอเชิญร่วมสร้ างประสบการณ์ความมันส์เขย่าต้ นปี 2018!
ONE OK ROCK AMBITIONS ASIA TOUR 2018 Live in Bangkok
ประตูเปิ ด: 18.00 น.
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ Facebook.com/AVALONLIVE

บริ ษัท อาวาลอน ไลฟ์ จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: cs@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 4,500/ 3,800/ 3,500/ 2,500 บาท
เวลาแสดง: 20:00 น.
คอนเสิร์ตการกุศล "ศรั ทธาเพื่อชีวิต"
Charity Concert by Caraboo book tickets at Thaiticketmajor
Call Center 02-262-3456 Or www.thaiticketmajor.com

Concert

Ticket are 5,000 / 3,000 / 1,500 THB
Show Time: 19:00 hrs.

20 มกราคม 2561

คอนเสิร์ตการกุศล "ศรั ทธาเพื่อชีวิต"

* Subject to change without prior notice

We Eleven Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
email: callcenter@thaiticketmajor.com

page 1/26

update 1/17/2018by corporate communications department Tel. 0 2833 5070

IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
อารี น่า

Concert

EVENT NAME
คณะนักศึกษาของแพทยสภาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาหรับ
ผู้บริ หารระดับสูง รุ่นที่ 5 หรื อ ปธพ.5 ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้ า ซึ่งเป็ นการรวมกลุ่มของ
ผู้บริ หารระดับสูงทั ้งจากภาครัฐและเอกชน จัดคอนเสิร์ตการกุศล โดยนาศิลปิ นวง “คารา
บาว” ขึน้ จัดการแสดงเพื่อนาเงินรายได้ ทั ้งหมด (โดยไม่หกั ค่าใช้ จา่ ย) มอบให้ แก่โรงพยาบาล
ของรัฐที่ขาดแคลน ทังโรงพยาบาลศู
้
นย์ขนาดใหญ่ และโรงพยาบาลขนาดเล็กในชนบท
จานวน 39 แห่ง ทัว่ ประเทศ ด้ วยพลังศรัทธาที่จะแบ่งปั นและช่วยกันแก้ ไขปั ญหาให้ กบั เพื่อน
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้ านการสาธารณสุข ซึ่งมีอดุ มการณ์ร่วมกันที่จะช่วยเหลือพี่น้ อง เพื่อนร่วมชาติในถิ่นทุรกันดาร จึงเกิดเป็ น โครงการคอนเสิร์ตการกุศล “ศรัทธาเพื่อชีวิต”
จองบัตรได้ ที่ Thaiticket Major ทุกสาขา Call Center 02-262-3456 หรื อ
www.thaiticketmajor.com

THE ORGANIZER
บริ ษัท วี อีเลฟเว่น จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 5,000 / 3,000 / 1,500 บาท
เวลาแสดง: 19:00 น.

January 25-28, 2018
Hall 2

Thailand LGBT Expo
Thailand LGBT Expo is the largest gathering of Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender people in Thailand and a “perfect platform” to present the finest
products & services to the LGBT consumer and people from all walks of life in
Thailand. We have all discovered the LGBT Community is fantastic & exotic,
powerful & wealthy, well-educated and business minded.

Exhibition (Public)

Time: 10:00-20:00 hrs.

25-28 มกราคม 2561
อาคาร 2

Thailand LGBT Expo
Thailand LGBT Expo เป็ นการรวมตัวของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศที่ใหญ่ที่สดุ
ในประเทศไทยต้ อนรับปี 2018 เพื่อยกระดับประเทศไทยให้ เป็ นศูนย์กลางในการนาเสนอ
สินค้ า บริ การ และกิจกรรมที่สร้ างสรรค์ อีกทั ้งยังเป็ นเวทีกลางเพื่อแสดงศักยภาพของกลุ่ม
คนที่มีความหลากหลายทางเพศ โดย ยกทัพนาสินค้ า บริ การและกิจกรรมมากมาย มาจัด
โปรโมชั่นพิเศษแบบจัดเต็มเอาใจกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ บุคคลทัว่ ไปที่เปิ ด
กว้ างยอมรับในความเท่าเทียม และผู้ชื่นชอบในผลงานของชาวสีร้ ุง อาทิ เช่น สถาบัน
ทางการเงินการลงทุน ที่อยู่อาศัย สินค้ าแฟชั่น เครื่องประดับ สุขภาพ ความงาม แพ็คเกจ
ท่องเที่ยว โรงแรม สปา แอพพลิเคชั่นต่างๆ ฯลฯ

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-20:00 น.

January 27, 2018
Thunder Dome

Jessica ‘On Cloud Nine’ Mini Concert in Bangkok

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Show Manager: IMPACT Exhibition Organizer
Tel. 0 2833 5109
Website: www.thailandlgbtexpo.com
email: contact@thailandlgbtexpo.com

บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้ควบคุมโครงการ: อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์
โทร. 0 2833 5109
เว็บไซต์: www.thailandlgbtexpo.com
อีเมล: contact@thailandlgbtexpo.com

‘Jessica Jung’ confirmed the fan meeting in Thailand
Proud 2 Co., Ltd.
On 27 January 2018 absolutely!!
Website: www.jessicaoncloudnineinbkk.com
Don’t have to fly to the Fashion Week, you can meet this girl at the fan meeting in
Thailand of the ice princess who has a sweet voice ‘Jessica Jung’ because the
organizer like ‘Asia Media’ don’t wait to grab her come back to Thai fans to meet as
an exclusive New Year gifts in 2018 Jessica ‘On Cloud Nine’ Mini Concert in
Bangkok on Saturday 27th January, 2018 at Thunder Dome, Muang Thong Thani
absolutely.

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION

EVENT NAME
No matter how busy the schedule is? But she promised that in 2018, Thai fans will
experience her identity closer than ever. After 2017, Jessica devoted her time to the
music and fashion as a model and designer for BLANC & ECLARE, her fashion
brand fully. As a designer, her popularity is increasingly popular. In the music,
Jessica released a mini-album called My Decade to celebrate her 10th anniversary
debut. She has co-produced and written songs for several in this mini-albums such
as Summer Storm - the song mentioned to the remembrance in the past and leave.
And the song Starry Night, she is determined to compose this song to give to the
fans who have been with her for 10 years.

THE ORGANIZER

Not only work about music and fashion but Jessica also held a fan meeting to thank
the fans and to celebrate the 10th anniversary of her debut in ‘Jessica On Cloud
Nine 10th Anniversary Live’ in Korea, Japan and Taiwan with thousands of fans
joining. It is guaranteed that Jessica is a popular solo female artist and is always
watched by the fans.
And soon Thai fans will hear the sweet voice and meet the real Jessica of course.
The real fans don’t miss, prepared to lock the queue with a calendar date to sell the
ticket. Opening for official ticket on Saturday 6th January, 2018. Ticket Prices :
6,000 / 4,500 / 3,500 and 2,500 Baht. Onward atwww.jessicaoncloudnineinbkk.com
For more information and seat chart please stay tuned at Facebook :
jessicaoncloudnineinbkk The ultimate guarantee of fun for Jessica’s fans only!!
Ticket are 6,000 / 4,500 / 3,500 / 2,500 THB
Concert

Show Time: 19:00 hrs.

27 มกราคม 2561
ธันเดอร์ โดม

Jessica ‘On Cloud Nine’ Mini Concert in Bangkok
‘เจสสิก้า จอง’ คอนเฟิ ร์ มจัดมินิคอนเสิร์ตในไทย
บริ ษัท พราวด์ ทู จากัด
เตรี ยมล็อคคิวให้ พร้ อม 27 มกราคมนี ้ พบกันแน่นอน!!
เว็บไซต์: www.jessicaoncloudnineinbkk.com
ไม่ต้องบินไปถึงงานแฟชั่นวีคต่างประเทศ เราก็สามารถเจอะเจอกับสาวสวยคนนี ้ได้ แล้ วที่
ประเทศไทย กับมินิคอนเสิร์ตของเจ้ าหญิงน ้าแข็งเสียงหวาน เจสสิก้า จอง (Jessica Jung)
โดยผู้จดั ใจดี ‘Asia Media’ คว้ าคิวทองเตรี ยมพาสาวเจสสิก้ามาให้ แฟนคลับชาวไทยได้ เจอ
กันแบบเอ็กซ์คลูซีฟ เป็ นของขวัญต้ อนรับปี ใหม่กบั งาน 2018 Jessica ‘On Cloud Nine’ Mini
Concert in Bangkok ในวันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 2561 ณ ธันเดอร์ โดม เมืองทองธานี
ถึงจะคิวงานแน่นขนาดไหน แต่สาวสิก้าก็สญ
ั ญาว่าในปี 2018 นี ้ แฟนคลับชาวไทยจะได้
สัมผัสตัวตนของเธออย่างใกล้ ชิดกว่าครัง้ ไหนๆอย่างแน่นอน หลังจากที่ในปี 2017 สาวเจส
สิก้าทุ่มเทเวลาให้ กบั งานเพลงรวมถึงสายงานด้ านแฟชั่นทังถ่
้ ายแบบและเป็ นดีไซเนอร์ ให้ กบั
BLANC & ECLARE แบรนด์แฟชั่นของเธอเองอย่างเต็มที่ ซึ่งกระแสตอบรับในฐานะการ
เป็ นดีไซเนอร์ ของเธอนัน้ นับวันจะยิ่งเป็ นที่นิยมมากขึ ้นเรื่อยๆ ส่วนด้ านงานเพลง เจสสิก้าได้
ปล่อยมินิอลั บัมชื
้ ่อว่า My Decade เพื่อฉลองการเดบิวท์ครบรอบ 10 ปี โดยเธอได้ ร่วม
โปรดิวซ์และโชว์ฝีมือการแต่งเพลงไว้ ในมินิอลั บัมนี
้ อ้ ยู่หลายเพลง อาทิ เพลง Summer Storm
ที่เนื ้อหาของเพลงเล่าถึงความคิดถึงในเรื่องราวที่ผา่ นมาและการจากลา ส่วนเพลง Starry
Night สาวสิก้าก็ตงใจแต่
ั้
งเพลงนี ้ขึ ้นเพื่อมอบให้ กบั แฟนๆที่อยู่เคียงข้ างเธอมาตลอดใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION

EVENT NAME
ไม่เพียงแต่ผลงานเพลงและงานแฟชั่น เจสสิก้ายังได้ จดั งานแฟนมีตติ ้งเพื่อขอบคุณแฟนๆ
และเพื่อเป็ นการฉลองครบรอบการเดบิวท์ 10 ปี ในวงการบันเทิงของเธอ กับงาน ‘Jessica
On Cloud Nine 10th Anniversary Live’ ทังในประเทศเกาหลี
้
, ญี่ปนุ่ และ ไต้ หวัน โดยมี
แฟนๆเข้ าร่วมงานนับพันคน ซึ่งเป็ นสิ่งการันตีได้ วา่ เจสสิก้า ยังคงเป็ นศิลปิ นหญิงเดี่ยวที่
ได้ รับความนิยมและถูกจับตามองจากแฟนๆอยู่เสมอ

THE ORGANIZER

และในเร็ วๆนี ้ แฟนคลับชาวไทยจะได้ ฟังเสียงหวานๆ และเจอกับตัวจริ งของเธออย่างแน่นอน
ในบรรยากาศของมินิคอนเสิร์ตที่อบอวลไปด้ วยกลิ่นอายของความสุขดัง่ ได้ ขึ ้นไปอยู่บน
สรวงสวรรค์กนั เลยทีเดียว แฟนพันธุ์แท้ ของสาวเจสสิก้าห้ ามพลาด!! เตรี ยมล็อคคิวของ
ตัวเองไว้ ให้ ดี โดยบัตรมินิคอนเสิร์ตครัง้ นีจ้ ะเริ่มเปิ ดจาหน่าย ในวันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 2561
เป็ นต้ นไป ผ่านทาง www.jessicaoncloudnineinbkk.com บัตรราคา 6,000 / 4,500 / 3,500
และ 2,500 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมและผังที่นั่ง ติดตามได้ ทาง facebook :
jessicaoncloudnineinbkk รับรองว่าคอนเสิร์ตครัง้ นี ้ เจสสิก้าคนสวย การันตีความสนุก
พร้ อมจัดหนัก จัดเต็ม เพื่อให้ แฟนคลับไทยทุกคน มีความสุขสุดฟิ นเหมือนได้ ขึน้ สวรรค์ชนั ้ 7
ตามคอนเซ็ปท์งานอย่างแน่นอน!!

Concert

บัตรราคา 6,000 / 4,500 / 3,500 / 2,500 บาท
แสดงเวลา: 19:00 น.

January 28, 2018

SUPER JUNIOR WORLD TOUR “SUPER SHOW 7” in BANGKOK

Arena

SM True is ready to welcome you to 2018 Era!!
Start with the great return of all time beloved boy band ‘SUPER JUNIOR’
that be set to blow everyone’s mind away with an extremely joyful concert
' SUPER JUNIOR WORLD TOUR “SUPER SHOW 7” in BANGKOK '
on Sunday 28th January, 2018 at Impact Arena Muang Thong Thani.
So Thai fans, be alert and please stay tuned for more details !

Concert
28 มกราคม 2561
อารี น่า

SM True Co., Ltd.
Tel. 0 2711 7788
Website: www.allticket.com
email: supportallticket@counterservice.co.th

Ticket are 6,000 / 5,000 / 4,500 (standing) / 3,500 / 2,500 / 1,500 THB
Show Time: 17:00 hrs.
ซูเปอร์ จูเนียร์ เวิลด์ ทัวร์ ซูเปอร์ โชว์ เซเว่ น อิน แบงค็อก
ต้ อนรับศักราชใหม่ไปกับ SM True!!
ประเดิมต้ นปี 2561 ด้ วยการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของบอยแบนด์ขวัญใจแฟนคลับชาวไทย
‘SUPER JUNIOR’
ที่พร้ อมจะมาสร้ างความสุข และความสนุก ในสุดยอดคอนเสิร์ต
' SUPER JUNIOR WORLD TOUR “SUPER SHOW 7” in BANGKOK '
ที่จะมีขึ ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 ณ อิมแพ็ค อารี น่า เมืองทองธานี
แฟนคลับชาวไทยห้ ามพลาด รับรองว่าคุ้มค่าสมการรอคอยแน่นอน

Concert

บัตรราคา 6,000 / 5,000 / 4,500 (บัตรยืน) / 3,500 / 2,500 / 1,500 บาท
แสดงเวลา: 17:00 น.

January 29, 2018

The XX Live in Bangkok

* Subject to change without prior notice

บริ ษัท เอสเอ็ม ทรู จากัด
โทร. 0 2711 7788
เว็บไซต์: www.allticket.com
อีเมล: supportallticket@counterservice.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
Thunder Dome

Concert
29 มกราคม 2561
ธันเดอร์ โดม

Concert
January 31-February 04,
2018
Hall 5-8

Exhibition (Public)

EVENT NAME
The xx are Romy Madley Croft, Oliver Sim and Jamie Smith. The London based trio
have release three hugely acclaimed albums to date - the Mercury Music Prize
winning debut xx and its follow up, Coexist - which have sold over 2.5 million copies
between them. Since the release of Coexist, Jamie xx released his own debut solo
album - 2015’s In Colour - which went on to become one of the year’s most critically
and commercially successful electronic records. The group released their highly
anticipated third LP I See You in January of this year, to both popular and critical
acclaim. After playing sold out shows (including holding the record for the longest
run of sold-out shows in legendary venue the O2 Brixton Academy, earlier this year)
and headlining festivals around the world (including their own curated Night + Day
festival events in Lisbon, Berlin and London), The xx are returning to Asia for their
biggest run of dates to date. Featuring a full production spectacular sound and
lights show, do not miss this rare opportunity to catch one of the world’s most
sought after acts, at the very top of their game.

THE ORGANIZER
Viji Corp Co., Ltd.
Tel. 0 2026 3068
Website: www.ticketmelon.com
email: support@ticketmelon.com

Ticket is 2,800 THB (All standing)
Show Time: 20:00 hrs.
The XX Live in Bangkok
The XX ประกอบไปด้ วย Romy Madley Croft, Oliver Sim และ Jamie Smith.
วงเครื่องดนตรี 3 ชิ ้น จาก ลอนดอน เจ้ าของรางวัลอย่าง Mercury music Prize จาก อัลบั ้ม
xxและ อัลบั ้มCoexist ที่ตามมา ที่มียอดขาย มากกว่า 2.5 ล้ าน ก็อปปี ้
หลังจากอัลบัม้ Coexist ,Jamie xx สมาชิกในวง ก็ยงั ได้ ปล่อย อัลบัมเดี
้ ่ยวของเค้ า In Colour
ซึ่งก็ได้ รับ คาชมอย่างมากจากนักวิจารณ์ และ สามารถ ทายอดขาย ได้ สูงมาก สาหรับ
ดนตรี สาขา อิเล็กทรอนิกส์.ในเดือน มกราคม ปี 2017 วงได้ ออกอัลบัมที
้ ่สามที่เป็ นอัลบัม้
ใหม่ลา่ สุดและเป็ นอัลบั ้ม ที่ทกุ คนพูดถึงมากที่สดุ ในขณะนี ้ กับอัลบั ้ม I See You
หลังจากที่วงได้ ทาการทัวร์ คอนเสิร์ต และได้ sold out ในแทบทุกๆที่ ที่ได้ ไปเล่น วงยังได้ รับ
สถิติ ทาการขายsold outได้ ยาวนานที่สดุ กับ สถานที่จดั คอนเสิร์ตที่ขลังที่สดุ แห่งนึง คือ the
O2 Brixton Academy เมื่อต้ นปี นี ้
พวกเขายังได้ เป็ น Head liner เฟสติวลั ใหญ่ๆทัว่ โลก และพวกเค้ ายังได้ มี festival ของเค้ าเอง
ชื่อ Night+day festival ที่จดั ขึ ้น ที่ Lisbon ,Berlin และ London
ในที่สดุ The xx ก็ได้ กลับมาทัวร์ เอเชีย ที่ถือ ว่า เป็ นทัวร์ เอเชียที่ใหญ่ที่สดุ ของวง พร้ อมกับ
การขน โปรดักชั่นแสงและเสียง มาอย่างยิ่งใหญ่ในครั ้งนี ้ แฟนๆชาวไทยอย่าพลาด ชมวงที่
โดดเด่นและถูกจับตามองมากที่สดุ ในยุคนี ้ ซึ่งผลงานล่าสุด ก็ ถือ เป็ นผลงานที่ทาให้ พวก
เค้ าอยู่ในจุดสูงสุด ในสายอาชีพของเค้ า

บริ ษัท วิจิ คอร์ ป จากัด
โทร. 0 2026 3068
เว็บไซต์: www.ticketmelon.com
อีเมล: support@ticketmelon.com

บัตรราคา 2,800 บาท (บัตรยืน)
แสดงเวลา: 20:00 น.

22nd Discount Overload
The event will gather tons of goods from many leading brands which will be sold in The Mall Group Co., Ltd.
the very special price up with special session "Super Shock Price"
Mobile. 09 0231 7254
Website: www.themallgroup.com
January 31-February 02, 2018: Time 11:00-22:00 hrs.
February 03-04, 2018: Time 10:00-22:00 hrs.

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
31 มกราคม-04 กุมภาพันธ์
2561
อาคาร 5-8

Exhibition (Public)

February 01-03, 2018
Hall 4

EVENT NAME

THE ORGANIZER

มหกรรมลดทะลุพิกัด ครั ง้ ที่ 22
5 วันเท่านั ้น มหกรรมลดทะลุพิกดั รวบรวมสินค้ าหลากหลายแบรนด์ชั ้นนากว่าล้ านรายการ บริ ษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จากัด
จากห้ างสรรพสินค้ า และร้ านค้ าชั ้นนาในศูนย์การค้ ามาลดราคา อาทิ เครื่องเสียง มือถือ. 09 0231 7254
เครื่องใช้ ไฟฟ้า ของตกแต่งบ้ าน เครื่องนอน เครื่องครัว อุปกรณ์เครื่องมือสาหรับช่าง เสื ้อผ้ า เว็บไซต์: www.themallgroup.com
แฟชั่นแบรนด์ชั ้นนา ทั ้งผู้ชาย – ผู้หญิง อุปกรณ์กีฬา รองเท้ า เสื ้อผ้ ากีฬา นอกจากนีย้ งั มีโซน
อาหารแสนอร่อย และอื่นๆ อีกมากมาย ช้ อปกันให้ เพลินกับโปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตชั ้นนา
พิเศษสุดๆ กับช่วงเวลาแห่งการช้ อปปิ ง้ สินค้ า Super Shock Price ถึงก่อนมีสทิ ธิ์ กอ่ น กับ
สินค้ าไฮไลท์ราคาพิเศษสุดๆ เมื่อช้ อปภายในงานลุ้นทุกวันกับของรางวัลมากมายภายในงาน
31 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2561: เวลา 11:00-22:00 น.
03-04 กุมภาพันธ์ 2561: เวลา 10:00-22:00 น.
ASEAN Logistics & Purchasing Expo 2018
Hosted by ASEAN Logistics & Purchasing EXPO, The Land Transport Federation of
Thailand, The Land Transport Association of Thailand and The Department of Land
Transport Thailand, an exhibition will be held together in Hall 4 at IMPACT Muang
Thong Thani, Bangkok, Thailand from Feb. 1-3, 2018. At this exhibition, the
government, professional organization, The Thai Chamber of Commerce, Thai
companies, companies from ASEAN countries, and including logistics handling
equipment, automobiles & accessories, Material hangling systems, Forklift, Pallets,
Package equipment, GPS tracking systems, Storage equipment, griculture products
and tourism cultural products enterprises will join together. In addition to the
exhibition, we will have a professional forum for high quality products, selection
awards, investment dialogue activities will take place. The international enterprises
of China and ASEAN countries will attend the EXPO and display their products

ASEAN Logistics & Purchasing EXPO 2018
Contact Person: Mr. Kenny Luk +66-81-720-0574
Mobile. Mr. Mao +66-89-432-6118 (CHN)
Tel. 888-391-999
Website: www.aseanlp.com
email: aseanbkkexpo@gmail.com, tct.8888@163.com

Exhibition (Trade & Public) Time: 09:00-18:00 hrs.
01-03 กุมภาพันธ์ 2561
อาคาร 4

ASEAN Logistics & Purchasing Expo 2018
งานแสดงระบบโลจิสติกส์และการจัดซือ้ แห่งอาเซียน 2018 เป็ นงานแสดงการบริ หารการ
จัดการเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ เครื่องยนต์ และการจัดการวัสดุ รถยก พาเลทหรื อแท่นวาง
สินค้ าสาหรับลากเก็บหรื อลาเลียง อุปกรณ์บรรจุภณ
ั ฑ์ ระบบติดตามกระบวนการทางาน
อุปกรณ์จดั เก็บข้ อมูล

ASEAN Logistics & Purchasing EXPO 2018
ติดต่อ: Mr. Huang +66-81-720-0574,
Mr. Liu +66-81-839-0389
มือถือ. Mr. Mao +66-89-432-6118 (CHN)
โทร. 888-391-999
เว็บไซต์: www.aseanlp.com
อีเมล: aseanbkkexpo@gmail.com, tct.8888@163.com

Exhibition (Trade & Public) เวลา: 09:00-18:00 น.
February 04, 2018
Arena

BOYdKO50th #1 RHYTHM & BOYd THE CONCERT
Ticket on Sale: 23th December 2017 at Thaiticketmajor
For more information: www.thaiticketmajor.com, Facebook: Boyd Kosiyabong/
LOVEiS, Twitter: @Boydtui/ @LOVEiS_News, Instagram: @boydkosiyabong/
@Loveis_News

* Subject to change without prior notice

Love Is Entertainment Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
email: callcenter@thaiticketmajor.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
Concert
04 กุมภาพันธ์ 2561
อารี น่า

EVENT NAME
Ticket are 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,800 / 1,500 / 1,200 THB
Show time: 18:00 hrs.
BOYdKO50th #1 RHYTHM & BOYd THE CONCERT
บอย โกฯ จัดคอนเสิร์ต นาอัลบัมแรก
้
Rhythm & Boyd เรี ยงโชว์แบบออริ จินัล พร้ อมศิลปิ น
ต้ นฉบับ ร่วมถ่ายทอด 24 ปี ที่แล้ ว ผลงานเพลงในอัลบัมแรก
้
“Rhythm & Boyd” ของ บอย
โกสิยพงษ์ ได้ ถือกาเนิดขึ ้น ภายใต้ คา่ ยเพลงเล็กๆ “Bakery Music” บทเพลงในอัลบัมนี
้ ้ ได้
นานักร้ องหน้ าใหม่ในยุคนัน้ อาทิ ธนชัย อุชชิน, นภ พรชานิ, รัดเกล้ า อามระดิษ, กฤษฎา สุ
โกศล แคลปป์, มาริ สา สุโกศล แคลปป์, สุทธิพงษ์ ทัดพิทกั ษ์ กลุ , สรรธร ไกรยูรเสน, บอย โก
สิยพงษ์ มาร่วมถ่ายทอดในแต่ละเพลงได้ อย่างลงตัว จากยุคสมัยนัน้ ที่เทป cassette ยังเป็ น
ที่นิยมกับนักฟั งเพลง ผลงานชุดนี ้จึงได้ รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม และหลาย ๆ เพลงก็ยงั คง
ได้ ยนิ ในทุกวันนี ้
จากวันนั ้นจนถึงวันนี ้ อัลบัม้ “Rhythm & Boyd” อัลบัมที
้ ่แฟนเพลงยุค 90’s ยังจาได้ บอย
จะพาแฟนเพลงเหล่านัน้ ย้ อนคืนวันเก่า ๆ กับผลงานชุดแรกในรูปแบบของคอนเสิร์ต
“BOYdKO50th #1 RHYTHM & BOYd CONCERT” ที่มีเพลงในอัลบัม้ อาทิ รักคุณเข้ าแล้ ว,
คืนนี ้, ฤดูที่แตกต่าง, คลัง่ , เก็บดาว, เจ้ าหญิง, ลมหายใจ, ดอกไม้ , ข่าวของเธอ, จะเก็บเธอ
อยู่ในใจเสมอ

THE ORGANIZER

บริ ษัท เลิฟ อีส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

โดยคอนเสิร์ตจะจัดเรี ยงโชว์ตามการเรี ยงเพลงในอัลบัม้ RHYTHM & BOYd จากหน้ า A
จนถึงหน้ า B พร้ อมกับนักร้ องต้ นฉบับทุกคนที่จะมาถ่ายทอดในแบบ ORIGINAL อีกทังแขก
้
รับเชิญพิเศษผู้ร่วมก่อตั ้ง Bakery Music สุกี ้ กมลสุโกศล แคลปป์, สมเกียรติ อริ ยะชัย
พาณิชย์, เอื ้อง สาลินี ปั นยารชุน ที่จะพูดคุยพาย้ อนวัยกลับสู่สมัยเบเกอรี่มิวสิค ที่มี
จุดเริ่มต้ นอยู่ที่สยามสแควร์ ซอย 4 พร้ อมด้ วยศิลปิ นรับเชิญ วงโมเดิร์น ด๊ อก ต่อด้ วยช่วง
เพลงฮิตของบอย โกสิยพงษ์ ปิ ดท้ ายด้ วยช่วง After Party
เริ่มจาหน่ายบัตรวันแรก 23 ธันวาคม 2560 นี ้ รายละเอียดเพิ่มเติมที่
www.thaiticketmajor.com และ Facebook : Boyd Kosiyabong, LOVEiS / Twitter : @
Boydtui, @LOVEiS_News / Instagram : @boydkosiyabong, @Loveis_News

Concert
February 10, 2018
Thunder Dome

Concert
10 กุมภาพันธ์ 2561
ธันเดอร์ โดม

บัตรราคา 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,800 / 1,500 / 1,200 บาท
เวลาแสดง: 18:00 น.
2018 JUNG YONG HWA LIVE [ROOM 622] IN BANGKOK
Sale Date: Sunday 14th January 2018, 10.00 A.M. onward.
Ticket sale: www.imethai.com

IME Production (Thailand) Co., Ltd.
Tel. 06 2252 6951, 08 9365 2834
Website: www.imethai.com
email: Ticket.IMEThai@gmail.com

Ticket are 4,800 / 3,800 / 2,800 / 2,000 THB
Show Time: 18:00 hrs.
2018 JUNG YONG HWA LIVE [ROOM 622] IN BANGKOK
แฟนๆ ชาวไทยของนักร้ องเสียงเจ้ าเสน่ห์ “จองยงฮวา” (Jung Yong Hwa) เตรี ยมตัวให้
พร้ อมแล้ วมาพบกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบที่จะอัดแน่นไปด้ วยความพิเศษและความสนุกมาก
มายที่หนุ่มคนนี ้จะขนมาเสิร์ฟและจัดเต็มความมันส์ให้ กบั แฟนๆ ชาวไทยที่รักของเขาอย่าง
เต็มอิ่มแน่นอน ติดตามรายละเอียดต่างๆ กันได้ เลยค่ะ
กาหนดการเปิ ดจาหน่ายบัตร
เปิ ดจาหน่ายบัตรในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 ตังแต่
้ เวลา 10.00 น. เป็ นต้ นไป ผ่านทาง
www.imethai.com

* Subject to change without prior notice

บริ ษัท ไอเอ็มอี โปรดักชั่น (ประเทศไทย) จากัด
โทร. 06 2252 6951, 08 9365 2834
เว็บไซต์: www.imethai.com
อีเมล: Ticket.IMEThai@gmail.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
Concert

EVENT NAME
บัตรราคา 4,800 / 3,800 / 2,800 / 2,000 บาท
แสดงเวลา: 18:00 น.

February 21-25, 2018

Bangkok Gems & Jewelry Fair 61 Edition February 2018

Challenger 1-3

Underlining Thailand’s position as regional hub of quality gems and jewelry, the 61
Bangkok Gems and Jewelry Fair (BGJF) held during February 21-25, 2018 at
IMPACT Challenger Halls will bring together over 900 leading producers, suppliers
and exciting designers showcasing their outstanding products in over 2,000 booths
and 20 zones, celebrating local craftsmanship presented at “THE NEW FACES”
section, where exquisite jewelry of up and coming local talents from Thailand’s
gems districts will be unveiled.
Moreover, BGJF will shine its spotlights on the rising Niche Markets from
segmented products including
• Heritage & Craftsmanship - contemporary hand-crafted jewelry.
• Spiritual Power - jewelry of belief and opulence, plus the trend-setting creations
entitled.
• Beyond Jewelry/ Jewelry Cross Over- modern and everyday-life gadgets as well
as furniture and home décor items decorated with gems.
• Metro Men - jewelry for men.
• The Moment - jewelry for wedding and special occasions.
Pre-registration starts now at www.bkkgems.com (Visitor SECTION) or at
http://pre.eventthai.com/publics/create/visitor/gem61/step1

Exhibition (Trade&Public)

21-25 กุมภาพันธ์ 2561
ชาเลนเจอร์ 1-3

THE ORGANIZER

st

st

Department of International Trade Promotion, Ministry of
Commerce
Show Manager: XCON Co.,Ltd.
DITP Call Center 1169
Website: www.bkkgems.com,
www.facebook.com/Bangkokgemsofficial
e-mail: bkkgems@ditp.go.th

Trade Visitors: February 21-23, 2018, Time 10:00-18:00 hrs.
Public Visitors: February 24, 2018, Time 10:00-18:00 hrs.
Public Visitors: February 25, 2018, Time 10:00-17:00 hrs.
งานแสดงสินค้ าอัญมณีและเครื่ องประดับครั ง้ ที่ 61
ตระการตากับสินค้ าอัญมณีและเครื่องประดับสุดประณีตจากผู้ผลิต ผู้จดั จาหน่าย ดีไซเนอร์
ชัน้ นาของไทยและจากทัว่ โลกกว่า 900 ราย กว่า 2,000 คูหา ใน 20 โซน
พบไฮไลต์ 5 เทรนด์สนิ ค้ าตลาดเฉพาะกลุ่มมาแรงใน The Niche Showcase
• Heritage & Craftsmanship เครื่องประดับหัตถศิลป์
• Spiritual Power เครื่องประดับแนวความเชื่อและโชคลาง
• Beyond Jewelry/ Jewelry Cross Over เครื่องประดับตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยคุ ใหม่
• Metro Men เครื่องประดับสาหรับผู้ชาย
• The Moment เครื่องประดับสาหรับงานแต่งงาน และโอกาสพิเศษ และกลุ่มผู้ประกอบการ
SMEs ไทยฝี มือระดับสากลจากทัว่ ทุกภูมิภาคใน The New Faces Section
ลงทะเบียนเข้ าร่วมงานล่วงหน้ าได้ ตงแต่
ั ้ วนั นี ้ ที่เว็บไซต์ www.bkkgems.com ส่วน Visitors
หรื อที่ลงิ ก์ http://pre.eventthai.com/publics/create/visitor/gem61/step1

Exhibition (Trade&Public)

เจรจาธุรกิจ วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00-18:00 น.
บุคคลทัว่ ไป วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00-18:00 น.
บุคคลทัว่ ไป วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00-17:00 น.

February 22-25, 2018

MHE & PACK MAC Exhibition 2018

* Subject to change without prior notice

กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
Show Manager: บริ ษัท เอ๊ กซ์คอน จากัด
สายตรงการค้ าระหว่างประเทศ 1169
เว็บไซต์: www.bkkgems.com,
www.facebook.com/Bangkokgemsofficial
อีเมล: bkkgems@ditp.go.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
Hall 2

EVENT NAME
The 3rd Exhibition on MHE & PACK MAC Exhibition2018. In the exhibition, full
range of Material Handling & Machinery such as packaging and manufacturing
machines from both domestic and international producers are available. In addition,
in order to respond to the need of industrial business in this digital era, the
exhibition has given one whole zone for Digital Technology and Logistics product
show cases to boost productivity focusing on quality, cost reduction, energy
saving,shorter time of production, and environmental friendly through the use of
auto system. The collaboration among businesses joining the exhibition is industrial
key players and SMEs that are considered as major business operators of
Thailand. They act like important mechanism to boost economy for the country in
this competitive world. Has been presented in 5 Zones that are:
1. Material Handling & Logistics Zones
2. Packaging Zones
3. Machinery Zones
4. Tools & instruments Zones
5. Digital Technology Zones

Exhibition (Public),
Seminar/ Conference

Time: 10:00-19:00 hrs.

22-25 กุมภาพันธ์ 2561

งานแสดงสินค้ าอุตสาหกรรมระบบขนส่ งลาเลียงจัดเก็บและงานเครื่ องจักรบรรจุ
ภัณฑ์

อาคาร 2

Exhibition (Public),
Seminar/ Conference

งาน MHE & PACK MAC Exhibition2018 เป็ นการแสดงเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ
ธุรกิจสินค้ าอุตสาหกรรม เครื่องจักรประเภทต่างๆ อุตสาหกรรมการขนส่งลาเลียงเพื่อการ
จัดเก็บงานบรรจุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์เครื่องมือในโรงงานจากผู้ผลิตทังในและต่
้
างประเทศ
นอกจากนีเ้ พื่อเป็ นการตอบสนองความต้ องการของธุรกิจอุตสาหกรรมให้ ทนั กับยุคดิจิตอล ณ
ปั จจุบนั นี ้ ได้ มีการจัดแสดงงานที่เกี่ยวกับ Digital Technology และ Logistics เข้ ามาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทังในด้
้ านคุณภาพ การลดต้ นทุน การช่วยประหยัดพลังงาน การ
ลดระยะเวลาการผลิต และเป็ นการรักษาสิ่งแวดล้ อมโดยการใช้ ระบบอัตโนมัติ จะมีการ
นาเสนอเทคโนโลยีอนั ทันสมัย 5 Zones สาหรับผู้ออกงานดังนี ้
1. Material Handling & Logistics Zones
2. Packaging Zones
3. Machinery Zones
4. Tools & instruments Zones
5. Digital Technology Zones

THE ORGANIZER
PMP MANAGEMENT CO., LTD.
Tel. 0 2197 8364
Mobile. 08 6399 8080
Website: www.mhe-exhibition.com
email: info@mhe-exhibition.com

บริ ษัท พีเอ็มพี แมนเนจเม้ นท์ จากัด
โทร. 0 2197 8364
มือถือ. 08 6399 8080
เว็บไซต์: www.mhe-exhibition.com
อีเมล: info@mhe-exhibition.com

เวลา: 10:00-19:00 น.

March 01-04, 2018
IMPACT Lakeside

Thailand Agriculture Outdoor Festival (Kaset Muangthong)
The 2nd Edition of Thailand Outdoor Agriculture Festival 2018 (Kaset Muangthong)
at the Lakeside area of IMPACT Exhibition & Convention Centre. The festival brings
you with a wide array of exciting activities which include competitions for
farmers/farms, recreational & educational activities for farmers, an exhibit of
agriculture end products & horticulture.

Exhibition (Public)

Time: 10:00-22:00 hrs.

* Subject to change without prior notice

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Show Manager: IMPACT Exhibition Organizer
Tel. 0 2833 6396
Website: www.kasetmuangthong.com
email: sararats@impact.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
01-04 มีนาคม 2561
ริ มทะเลสาบ เมืองทองธานี

EVENT NAME
เกษตรเมืองทอง
กลับมาอีกครั ้ง! กับงานเกษตรเมืองทองปี 2018 ตลาดเพื่อการเกษตร 4.0 สุดยิ่งใหญ่ริม
ทะเลสาบเมืองทองธานี กิจกรรม Workshop สร้ างอาชีพ กุ้ง หอย ปู ปลา กบ ยกสัตว์นามา
ทาเงิน
เวที Smart farmer ให้ ความรู้ทางการเกษตรสร้ างอาชีพให้ คนเมือง พบกับสินค้ าและ
กิจกรรมมากมายเกี่ยวกับการเกษตรยุคใหม่ ไฮไลท์ที่คณ
ุ ห้ ามพลาด ทุ่งทานตะวันหลากสีใน
เมืองกรุงครั ้งแรกในประเทศไทย
โซนมหัศจรรย์พนั ธุ์ไม้ พบกับกล้ วยหลากสายพันธุ์ แตงกวาลอยฟ้า ข้ าวโพดแดง Queen
Siam Ruby เห็ดเยื่อไผ่ เห็ดมิวกี ้ยักษ์ อิ่มอร่อยไม่อนั ้ กับราชาผลไม้ บุฟเฟ่ ต์ทเุ รี ยน
เดินช๊ อปผัก ผลไม้ สดจากสวนและสินค้ าอุปกรณ์ทางการเกษตรมากมายที่ยกทัพมาขายใน
ราคาลดกระหน่า ร่วมสนุกกับการประกวดธิดาเกษตรจาแลง รับประทานอาหารเคล้ าดนตรี
สด
สัมผัสบรรยากาศชิลล์ๆ ริ มทะเลสาบใจกลางเมือง.. ที่คณ
ุ ห้ ามพลาด

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-22:00 น.

March 01-04, 2018
Hall 9, IMPACT Forum

Pepsi Presents Krua Khun Toi Expo Season 3

Exhibition (Public)

Time: 10:00-21:00 hrs.

01-04 มีนาคม 2561
อาคาร 9, อิมแพ็ค ฟอรั่ม

เป๊ปซี่พรี เซ้ นส์ ครั วคุณต๋ อย เอ็กซ์ โป ซีซ่ นั 3

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-21:00 น.

March 07-11, 2018
Challenger 3

Thailand International Furniture Expo 2018 (TIF Expo 2018)

Almost 200 restaurants from across the country will present their signature dishes
during the “Pepsi Presents Krua Khun Toi Expo Season 3" Organised by Krua Khun
Toi, a TV variety show, which has recommended delicious dishes. The food festival
is a rare opportunity to sample dishes from the best Thai food restaurants,
demonstrations and knowledges

งานมหกรรมอาหาร ซึ่งรวบรวมร้ านอาหารต่างๆที่เคยมาออกรายการครัวคุณต๋อยทางช่อง 3
ให้ เลือกช้ อปเลือกชิมอย่างจุใจ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทาอาหารอีกด้ วย
นอกจากได้ ของกลับบ้ านติดไม้ ติดมือแล้ ว ยังได้ รับความรู้และทักษะกลับบ้ านไปทาให้ คนที่
คุณรักทานอีกด้ วย

Thailand International Furniture Expo 2018 (TIF Expo 2018) is an event led by Thai
Furniture Industry Club of The Federation of Thai Industries in which the furniture
exporter and manufacturer will hold the expo in this event. The products that will be
sold in this event are the export standard products from the leading brand.

Exhibition (Trade & Public)

Trade days : March 07-08, 2018 Time 10:00-18:00 hrs.
Public days : March 09-11, 2018 Time 10:00-21:00 hrs.

07-11 มีนาคม 2561

Thailand International Furniture Expo 2018 (TIF Expo 2018)

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER
บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้ควบคุมโครงการ: อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์
โทร. 0 2833 6396
เว็บไซต์: www.kasetmuangthong.com
อีเมล: sararats@impact.co.th

Bond Project Co., Ltd.
Show Manager: Stardom Asia Co.,Ltd
Tel. 0 2069 9990
Mobile. 09 4632 3989
Website: www.facebook.com/kruakhuntoi
email: orawan.stda@gmail.com

บริ ษัท บอร์ น โปรเจค จากัด
ผู้ควบคุมโครงการ: บริ ษัท สตาร์ ดอม เอเชีย จากัด
โทร. 0 2069 9990
มือถือ. 09 4632 3989
เว็บไซต์: www.facebook.com/kruakhuntoi
อีเมล: orawan.stda@gmail.com

Funiture Industries Club, The Federation of Thai Industries
Tel. 0 2345 1270
Mobile. 08 1889 8350
e-mail: narinthorna@gmail.com,
thaifurniture.tfic@gmail.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
ชาเลนเจอร์ 3

EVENT NAME
งานแสดงสินค้ าเฟอร์ นิเจอร์ Thailand International Furniture Expo 2018 (TIF Expo
2018) เป็ นงานที่กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นาบริ ษัท
ชัน้ นา ผู้ผลิตและผู้สง่ ออก มาจาหน่ายสินค้ าเฟอร์ นิเจอร์ คณ
ุ ภาพมาตรฐานส่งออก มีดีไซน์

Exhibition (Trade & Public)

วันเจรจาธุรกิจ: 07-08 มีนาคม 2561 เวลา 10:00-18:00 น.
วันสาหรับบุคคลทัว่ ไป: 09-11 มีนาคม 2561 เวลา 10:00-21:00 น.

March 15-18, 2018

Thailand Coffee, Tea & Drinks (12 edition)

Hall 1-3

BEST and LARGEST coffee, tea and drink show in Thailand, The four-day show will
allow manufacturers, distributors, suppliers from worldwide of coffee, tea and drinks
related products from machines to ingredients and accessories to showcase their
newest technology products to buyers almost 300 million population market size in
Thailand and CLMV. Also, more new excitement on comprehensive activities will be
provided throughout the four-day show.

Exhibition (Trade)

Time: 10:30-20:00 hrs.

15-18 มีนาคม 2561
อาคาร 1-3

งานแสดงกาแฟ ชา และเครื่ องดื่ม ปี ที่ 12
งานแสดงกาแฟ ชา และเครื่องดื่ม อันดับ 1 ของประเทศ ปี ที่ 12 พบกับผู้ผลิต/ผู้นาเข้ า
อุปกรณ์ วัตถุดิบและของใช้ ใหม่ลา่ สุดจากทัว่ โลกในราคาโปรโมชั่นพิเศษสุด ภายในงานยังมี
กิจกรรมมากมาย อาทิ การแข่งขันบาริ สต้ าชิงแชมป์ประเทศไทย และชมการสาธิตชงกาแฟ
และเครื่องดื่ม โดยผู้ชานาญ

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:30-20:00 น.

March 15-18, 2018

Thailand Bakery & Ice Cream (12 edition)

Hall 1-3

BEST and LARGEST, bakery and ice cream show in Thailand, The four-day show
will allow manufacturers, distributors, suppliers from worldwide of bakery & ice
cream related products from machines to ingredients and accessories to showcase
their newest technology products to buyers almost 300 million population market
size in Thailand and CLMV. Also, more new excitement on comprehensive activities
will be provided throughout the four-day show.

Exhibition (Trade)

Time: 10:30-20:00 hrs.

15-18 มีนาคม 2561
อาคาร 1-3

งานแสดงเบเกอรี่ และไอศกรี ม ปี ที่ 12
งานแสดงเบเกอรี่ และไอศกรี มใหญ่ที่สดุ ในประเทศ งานเดียวที่รวบรวม ผู้ผลิต/ ผู้นาเข้ า/ ผู้
จาหน่ายอุปกรณ์ วัตถุดิบ เบเกอรี่และไอศกรี มต่างๆ ใหม่ลา่ สุดจากทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ ต้ อนรับผู้ซือ้ จากทัว่ ประเทศไทย พร้ อมทั ้งกิจกรรมมากมาย ตลอดทั ้ง 4 วัน อาทิ
การแข่งขันแต่งหน้ าเค้ ก, สาธิตและ Master Class สอนเทคนิคการทาอาหาร เค้ ก เบเกอรี่
จาก เชฟชื่อดัง

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:30-20:00 น.

March 15-18, 2018

Thai Franchise & SME Expo (12th edition)

THE ORGANIZER
กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทร. 0 2345 1270
มือถือ. 08 1889 8350
อีเมล: narinthorna@gmail.com, thaifurniture.tfic@gmail.com

th

Kavin Intertrade Co.,Ltd.
Tel. 0 2861 4013 Ext. 102
Website: www.thailandcoffee.net
E-mail: info@kavinintertrade.co.th

บริ ษัท กวิน อินเตอร์ เทรด จากัด
โทร. 0 2861 4013 ต่อ 104
เว็บไซต์: www.thailandcoffee.net
อีเมล: info@kavinintertrade.co.th

th

* Subject to change without prior notice

Kavin Intertrade Co.,Ltd.
Tel. 0 2861 4013 Ext. 102
Website: www.thailandbakery.net
E-mail: info@kavinintertrade.co.th

บริ ษัท กวิน อินเตอร์ เทรด จากัด
โทร. 0 2861 4013 ต่อ 104
เว็บไซต์: www.thailandbakery.net
อีเมล: info@kavinintertrade.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
Hall 1-3

EVENT NAME
THE ORGANIZER
BEST and LARGEST franchise and SME show in Thailand, it allows all the investors Kavin Intertrade Co.,Ltd.
around in Thailand to meet with franchisors from more than 12 business sectors
Tel. 0 2861 4013 Ext. 102
Website: www.thaifranchisesme.com
E-mail: info@kavinintertrade.co.th

Exhibition (Trade)

Time: 10:30-20:00 hrs.

15-18 มีนาคม 2561
อาคาร 1-3

งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ และเอสเอ็มอี ปี ที่ 12
งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอี เปิ ดโอกาสให้ นักลงทุนจากทัว่ ประเทศได้ พบและ
เจรจากับเจ้ าของแฟรนไชส์กว่า 12 ประเภทธุรกิจ

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:30-20:00 น.

March 15-18, 2018
Hall 1-3

Travel Thailand Travel World #19
Comprehensive Travel Show, Hotel / Resort / Travel Agent from nationwide and
there are offer special packages.

Exhibition (Public)

Time: 10:30-20:00 hrs.

15-18 มีนาคม 2561
อาคาร 1-3

งานท่ องไทย ท่ องโลก ครั ง้ ที่ 19
ท่องไทย ท่องโลก ครัง้ ที่ 19 งานแสดงผู้ประกอบการ โรงแรม/ รี สอร์ ท/ บริ ษัททัวร์ ใน และ
ต่างประเทศ จากทัว่ ทุกภาคของประเทศ นาเสนอแพ็คเกจท่องเที่ยวในราคาพิเศษสุด

Exhibition (Public)

เวลา: 10:30-20:00 น.

March 16-18, 2018
Arena

EXO PLANET #4 - The EℓyXiOn - in BANGKOK

Concert

16-18 มีนาคม 2561

SM True finally sending you the invitation to “The EℓyXiOn” of K-POP Ultimate King
‘EXO’!
The whole new level of epic performance will be unfolded once again in “EXO
PLANET #4 – The EℓyXiOn – in BANGKOK”
Public sale will start on February 4th, 2018 (SUN) from 11.00 AM onwards.
Be ready to be selected and get lost in “The EℓyXiOn” with ‘EXO’.
See you at the shows!

บริ ษัท กวิน อินเตอร์ เทรด จากัด
โทร. 0 2861 4013 ต่อ 104
เว็บไซต์: www.thaifranchisesme.com
อีเมล: info@kavinintertrade.co.th

Kavin Intertrade Co.,Ltd.
Tel. 0 2861 4013 Ext. 107
Website: www.thailandtravelshow.com
E-mail: travel.kavin@gmail.com

บริ ษัท กวิน อินเตอร์ เทรด จากัด
โทร. 0 2861 4013 ต่อ 109
เว็บไซต์: www.thailandtravelshow.com
อีเมล: travel.kavin@gmail.com

SM True Co., Ltd.
Tel. 0 2711 7788
Website: www.allticket.com
email: support@allticket.com

Ticket are 6,000 / 5,000 / 4,500 (Standing) / 3,500 / 2,500 / 1,500 THB
March 16, 2018 Show Time: 20:00 hrs.
March 17, 2018 Show Time: 18:00 hrs.
March 18, 2018 Show Time: 16:00 hrs.
EXO PLANET #4 - The EℓyXiOn - in BANGKOK

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
อารี น่า

EVENT NAME
SM True ส่งคาเชิญสู่ “The EℓyXiOn” สรวงสวรรค์ของราชาแห่งเค-ป๊ อบ ‘EXO’!
มหากาพย์การแสดงสุดยิ่งใหญ่ เตรี ยมเปิ ดฉากให้ สมั ผัสความเหนือชั ้นกันอีกครัง้ ใน
คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั ้งที่ 4 “EXO PLANET #4 – The EℓyXiOn – in BANGKOK” ที่จะถูก
จัดขึน้ อย่างอลังการกว่าเดิมถึง 3 รอบการแสดง
เปิ ดจองบัตรอย่างเป็ นทางการวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 11.00 น. เป็ นต้ นไป
เตรี ยมตัวให้ พร้ อม เพื่อมาเป็ นผู้ถกู เลือกให้ ตกอยู่ในสรวงสรรค์ของ ‘EXO’
มาเจอกันให้ ได้ ที่คอนเสิร์ตนะคะทุกคน!

THE ORGANIZER
บริ ษัท เอสเอ็ม ทรู จากัด
โทร. 0 2711 7788
เว็บไซต์: www.allticket.com
อีเมล: support@allticket.com

บัตรราคา 6,000 / 5,000 / 4,500 (บัตรยืน) / 3,500 / 2,500 / 1,500 บาท
Concert

March 16-25, 2018
Hall 5-8

Exhibition (Public)

16-25 มีนาคม 2561
อาคาร 5-8

Exhibition (Public)

March 16-25, 2018
Hall 4

Exhibition (Public)

16-25 มีนาคม 2561
อาคาร 4

16 มีนาคม 2561 เวลาแสดง: 20:00 น.
17 มีนาคม 2561 เวลาแสดง: 18:00 น.
18 มีนาคม 2561 เวลาแสดง: 16:00 น.
Homepro Expo #27
One-stop-shop for innovative household products, featuring furniture and household Home Product Center Public Co., Ltd.
accessories
Tel. 0 2831 6000
Website: www.homepro.co.th
March 16-18, 2018 Time: 10:00-22:00 hrs.
March 19-22, 2018 Time: 11:00-22:00 hrs.
March 23-25, 2018 Time: 10:00-24:00 hrs.
โฮมโปร เอ็กซ์ โป ครั ง้ ที่ 27
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) หรื อ " โฮมโปร " ผู้นาธุรกิจศูนย์รวมวัสดุและ บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
อุปกรณ์ตกแต่งบ้ านครบวงจร จัดมหกรรมต้ นแบบงานเรื่องบ้ านตัวจริ ง และครบวงจรที่สดุ ที่ โทร. 0 2831 6000
คุณพลาดไม่ได้ ให้ ช้อปจุใจ 10 วัน
เว็บไซต์: www.homepro.co.th
16-18 มีนาคม 2561 เวลา: 10:00-22:00 น.
19-22 มีนาคม 2561 เวลา: 11:00-22:00 น.
23-25 มีนาคม 2561 เวลา: 10:00-24:00 น.
Sports World Expo 2018 (March)
A showcase of Thailand’s sporting industry, where local and international sporting
equipment and accessories, and all sports related products and services of the
largest quantities and of the most varieties, will be on sale. Products in this
promotion will comprise of new product launches, special sale items, clearance
items, and loss leader items.

Active Nation Co.,Ltd
Tel. 0 2678 1000 Ext. 3202
Mobile. 08 9508 7715
Website: www.facebook.com/sportworldthailand.com
email: marketing@sportsworld.co.th,
sportsworld_marketing@hotmail.com

March 16-18, 2018 Time: 10:00-22:00 hrs.
March 19-22, 2018 Time: 11:00-22:00 hrs.
March 23-25, 2018 Time: 10:00-22:00 hrs.
สปอร์ ตเวิลด์ เอ็กซ์ โป 2561 (มีนาคม)
มหกรรมสินค้ าและอุปกรณ์กีฬาแบรนด์ดงั พบกับสินค้ ากีฬาครบวงจร เสื ้อผ้ า และรองเท้ า บริ ษัท แอคทีฟ เนชั่น จากัด
กีฬาชัน้ นา เครื่องออกกาลังกาย อุปกรณ์กอล์ฟ กีฬาทางน ้า แคมป์ปิ ง้ และอื่นๆ อีกมากมาย โทร. 0 2678 1000 ต่อ 3202
ในราคาพิเศษ
มือถือ. 08 9508 7715
เว็บไซต์: www.facebook.com/sportworldthailand.com
อีเมล: marketing@sportsworld.co.th,
sportsworld_marketing@hotmail.com

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
Exhibition (Public)

EVENT NAME
16-18 มีนาคม 2561 เวลา: 10:00-22:00 น.
19-22 มีนาคม 2561 เวลา: 11:00-22:00 น.
23-25 มีนาคม 2561 เวลา: 10:00-22:00 น.

March 29 - April 01, 2018
Hall 7-8

Smart Senior Destination Fair
Tourist attractiond event that gather all goods & services to serve you and fit your
life-style in every aspects. There are more than 600 booth selling products and
tourist packages. Smart-senior life style will love this event. A variety of zones
available such as Tourism Authority of Thailand zone, hotel & resorts, healthy food,
health products, hospitals & insurances, local tourism zone and etc. Including the
speacial zone of smart saving for smart-senior.

Exhibition (Public)

Time: 10:00-20:00 hrs.

29 มีนาคม - 01 เมษายน
2561
อาคาร 7-8

เทศกาลเที่ยวไทยวัยเก๋ า

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-20:00 น.

April 21, 2018

20th MOS-TATA CONCERT

Arena

Book tickets at Thaiticketmajor
Call Center 0 2262 3456 Or www.thaiticketmajor.com

Concert
21 เมษายน 2561
อารี น่า

งานมหกรรมท่องเที่ยวแห่งเดียวที่รวบรวมสินค้ าและบริ การด้ านการท่องเที่ยวอย่างครบถ้ วน
ทุกด้ าน สามารถตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์เพื่อวัยเก๋าได้ อย่างรอบด้ าน มีการออกบูทแสดง
และจาหน่ายสินค้ าและบริ การที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวมากกว่า 600 บูท ตอบโจทย์ในทุก
ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มสมาร์ ทซีเนียร์ ได้ อย่างครบถ้ วน ไม่วา่ โซนการท่องเที่ยวโดยการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย โซนโรงแรมและที่พกั โซนท่องเที่ยวเชิงเกษตร โซนท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
และสินค้ าเพื่อสุขภาพ โซนโรงพยาบาลและประกันชีวิต โซนอาหารเพื่อสุขภาพ โซน
ท่องเที่ยววิถีชมุ ชน พร้ อมกันนีย้ งั ร่วมกับสถานีชอ่ งกอล์ฟชาแนล จัดกิจกรรมพิเศษในโซน
ธนาคารเพื่อการออม ที่เกี่ยวข้ องกับสมาร์ ท ซีเนียร์ อีกด้ วย

THE ORGANIZER

Ben 2014 Company Limited
Tel. 0 2935 6870-5
Mobile. 09 2915 4453
Website: www.facebook.com/Tiewthaifamily/
E-mail: y.viraya@gmail.com

บริ ษัท เบน 2014 จากัด
โทร. 0 2935 6870-5
มือถือ. 09 2915 4453
เว็บไซต์: www.facebook.com/Tiewthaifamily/
อีเมล: y.viraya@gmail.com

B-Absolute Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
email: callcenter@thaiticketmajor.com

Ticket are 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,200 THB
Show Time: 19:00 hrs.
20th MOS-TATA CONCERT
“มอส” ควง “ทาทา” รบกวนมารักกัน ... มันส์สลัดสะบัด ครัง้ แรกในรอบ 20 ปี
สิ ้นสุดการรอคอยกับครั ้งแรกในรอบ 20 ปี ที่ 2 คู่จิน้ ยุค 90
นักร้ องหนุ่ม “มอส-ปฎิภาณ” โคจรมาพบกับสาว “ทาทายัง” พร้ อมระเบิดคอนเสิร์ตใหญ่ใน
“ICHITAN และ TrueID PRESENT 20th MOS-TATA CONCERT” ที่จดั ขึน้ โดย NEXT
COMPANY ผู้นาสื่อวิทยุ ณ จุดขาย และครั ้งแรกของครี เอทีฟโปรดักชั่นอย่าง “ป๋ าเต็ดยุทธนา บุญอ้ อม” เจ้ าพ่อมิวสิคเฟสติวลั ที่โคจรมาระดมกึ๋น ครีเอทโชว์ให้ กบั มอส-ทาทา แบบ
ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน เพื่อเตรี ยมชวนแฟนมาร่วมสัมผัสปรากฏการณ์ความมันส์สดุ เหวี่ยง
ฉบับรบกวนมารักกันให้ มนั ส์สลัดสะบัด ให้ สมการรอคอยมาถึง 20 ปี เต็ม

บัตรราคา 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,200 บาท
19:00 น.
*Concert
Subject to change without priorเวลาแสดง:
notice

บริ ษัท บี-แอปโซลูท จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION

EVENT NAME

THE ORGANIZER

April 26-29, 2018
Hall 1-4

World Cyber Games 2018
WCG is a global eSports festival which suggests a new way of building a peaceful WCG., Inc.
world by sharing
Tel. 03 1600 8200
the joy among the young generation and relieving various social conflicts through it. Website: www.wcg.com
E-mail: info@wcg.com

Exhibition (Public)

Time: - hrs.

26-29 เมษายน 2561
อาคาร 1-4

World Cyber Games 2018
WCG (World Cyber Game) ถือได้ วา่ เป็ นมหกรรมการแข่งกีฬาประเภทอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ที่ร้ ูจกั ในนามของ "อิเล็กทรอนิกส์สปอร์ ตส" เป็ นมหกรรมการแข่งขันเกมส์กีฬาซึ่งมุ่งหวังใน
การสร้ างโลกที่สวยงามและน่าอยู่ยิ่งขึ ้น ด้ วยการเป็ นจุดศูนย์กลางในการรวมตัวกันระหว่าง
คนหลายยุค หลายสมัย จากนานาประเทศที่มารวมกัน

Exhibition (Public)

เวลา: - น.

May 01-06, 2018
Challenger 1-3

architect '18
Architect Expo has been organized annually to promote building materials TTF International Co.,Ltd.
nd
technologies. For the event in 2018, the expo will be the 32 year in succession of Tel. 0 2717 2477
Website: www.ArchitectExpo.com
its kind.
75,000 square meters area will be transformed into the marketplace of products and email: Info@TTFintl.com

WCG., Inc.
โทร. 03 1600 8200
เว็บไซต์: www.wcg.com
อีเมล: info@wcg.com

services in construction and building industries. This platform is where supply
meets demand for both visitors and the exhibiting companies, with 850 worldwide
exhibitors and 400,000 quality visitors in 2017. The expo showcases the latest
products and service form architectural design to building materials, and
establishes itself as the largest building material platform in ASEAN.
Exhibition (Public & Trade) Time: 10:00-20:00 hrs.
01-06 พฤษภาคม 2561
ชาเลนเจอร์ 1-3

สถาปนิก '61
งานสถาปนิก เป็ นงานแสดงสินค้ าระดับนานาชาติสาหรับธุรกิจด้ านสถาปั ตยกรรมและ
ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้ าง ที่ชว่ ยต่อยอดโอกาสความสาเร็ จในวงการก่อสร้ างระดับภูมิภาคอาเซียน
โดยงานสถาปนิก ’61 จะเป็ นเวทีแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีสาหรับสินค้ าและบริ การใน
ธุรกิจด้ านการออกแบบสถาปั ตยกรรมและผลิตภัณฑ์กอ่ สร้ างของอาเซียนที่กาลังเติบโต
อย่างต่อเนื่อง
พื ้นที่กว่า 75,000 ตารางเมตร จะกลายเป็ นแหล่งรวบรวมนวัตกรรมด้ านการก่อสร้ าง จาก
ผู้ผลิตและตัวแทนจาหน่ายชัน้ นาจากทัว่ ทุกมุมโลก โดยเมื่อปี 2560 ที่ผา่ นมา มีผ้ แู สดง
สินค้ าจากนานาประเทศรวมกว่า 850 ราย และมีผ้ ยู อดเข้ าชมงานกว่า 400,000 คน ที่มา
แสวงหาสินค้ านวัตกรรมและการบริ การที่เกี่ยวข้ อง งานสถาปนิกจึงเป็ นเสมือนเวทีที่เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ปู ระกอบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ นาเสนอผลิตภัณฑ์ แลกเปลี่ยนข้ อมูลทางธุรกิจ
สินค้ าและบริ การ รวมทั ้งประชาสัมพันธ์ บริ ษัทให้ เป็ นที่ร้ ูจกั แก่ผ้ คู นในวงการ ตลอดจนได้
สังเกตและวิเคราะห์การแข่งขันของตลาดในปั จจุบนั ด้ วย

บริ ษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
โทร. 0 2717 2477
เว็บไซต์: www.ArchitectExpo.com
อีเมล: Info@TTFintl.com

Exhibition (Public & Trade) เวลา: 10:00-20:00 น.
May 10-12, 2018

LED Expo Thailand 2018

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
Challenger 1

EVENT NAME

THE ORGANIZER
IMPACT
Exhibition
Management
Co., Ltd. & MEX
The 6 edition of ASEAN’s Largest International Exhibition on LED Products &
Exhibitions Pvt. Ltd.
Technology is dedicated to the technology, application of LEDs and solid-state
lighting. Combined with a series of seminars, workshops, business matching and Exhibition Project
networking sessions, LED Expo Thailand 2018 is a dynamic hub for LED & lighting Contact Person: Khun Panvisut Buranakarn
companies to promote, seek partners and gain insights on the regional LED industry. Tel. 0 2833 5328
Mobile. 06 2824 9892
Website: www.ledexpothailand.com
email: panvisutb@impact.co.th

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

10-12 พฤษภาคม 2561
ชาเลนเจอร์ 1

LED Expo Thailand 2018

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

May 10-12, 2018
Challenger 1

PCB Expo Thailand 2018

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

10-12 พฤษภาคม 2561
ชาเลนเจอร์ 1

PCB Expo Thailand 2018

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

May 10-13, 2018

Money Expo 2018

th

งานแสดงสินค้ านานาชาติด้านเทคโนโลยี LED ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในภูมิภาคอาเซียน ครัง้ ที่ 6
ภายในงานมุ่งเน้ นการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมไปถึงแอพพลิเคชั่นที่เสริ ม
การใช้ งานของหลอด LED ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ สัมมนาวิชาการ เวิร์คช็อป
โปรแกรมการจับคู่เจรจาธุรกิจ งานเลี ้ยงสังสรรค์เพื่อร่วมเน็ตเวิร์คกับกลุ่มผู้ซื ้อ งาน LED
Expo Thailand 2018 ถือเป็ นเวทีทางการค้ าครัง้ สาคัญที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู ระกอบการชัน้ นา
ในอุตสาหกรรมแอลอีดีและไฟฟ้าแสงสว่างได้ เข้ าร่วมแสดงสินค้ าเพื่อตอกย ้าความเป็ นผู้นา
ของวงการในภูมิภาคอาเซียน

The 3rd edition of PCB Expo brings together the PCB community from Thailand as
the country is becoming a growing PCB and electronic component manufacturer.
With a conference led format at the exhibition floor, the event aims to create unique
opportunities to enhance attendee experience, network with key industry
professionals and get a better understanding of latest PCB technology.

งานแสดงสินค้ านานาชาติด้านแผ่นวงจรพิมพ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในอาเซียน
ครั ้งที่ 3 เป็ นการรวมตัวกันของบริ ษัทผู้ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ และชิ ้นส่วนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองความต้ องการของอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่เติบโตขึน้
อย่างต่อเนื่อง ด้ วยรูปแบบการจัดงานที่ม่งุ เน้ นงานสัมมนาวิชาการ อัพเดตเทรนและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้ านการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ อีกทั ้งยังเป็ นการขยาย
เครื อข่ายทางธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญในวงการอีกด้ วย

* Subject to change without prior notice

บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จากัด ร่วมกับ บริ ษัท
MEX Exhibitions
เอ็กซิบิชั่น โปรเจค
ติดต่อ: คุณพรรณวิสทุ ธิ์ บูรณากาญจน์
โทร. 0 2833 5328
มือถือ. 06 2824 9892
เว็บไซต์: www.ledexpothailand.com
อีเมล: panvisutb@impact.co.th

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. & MEX
Exhibitions Pvt. Ltd.
Exhibition Project
Contact Person: Khun Panvisut Buranakarn
Tel. 0 2833 5328
Mobile. 06 2824 9892
Website: www.pcbexpothailand.com
email: panvisutb@impact.co.th

บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จากัด ร่วมกับ บริ ษัท
MEX Exhibitions
เอ็กซิบิชั่น โปรเจค
ติดต่อ: คุณพรรณวิสทุ ธิ์ บูรณากาญจน์
โทร. 0 2833 5328
มือถือ. 06 2824 9892
เว็บไซต์: www.pcbexpothailand.com
อีเมล: panvisutb@impact.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
Challenger 2-3

EVENT NAME
th

The 18 MONEY EXPO 2018 is the Biggest Finance & Investment Exhibition in
Thailand and in the World Organized by Media Associated Co., Ltd.

Exhibition (Public)

Time: 10:00-21:00 hrs.

10-13 พฤษภาคม 2561
ชาเลนเจอร์ 2-3

มหกรรมการเงิน ครั ง้ ที่ 18
งานมหกรรมการเงิน ครัง้ ที่ 18 ตลาดนัดทางการเงินการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย
และภูมิภาค

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-21:00 น.

June 06-08, 2018
Hall 3-4

SIMA ASEAN Thailand 2018

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

06-08 มิถนุ ายน 2561
อาคาร 3-4

ซิม่า อาเซียน ไทยแลนด์ 2018

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

June 14-24, 2018

CIRQUE DU SOLEIL TORUK THE FIRST FLIGHT

SIMA ASEAN Thailand, the all-in-one agribusiness annual trade platform,
showcases the latest technology and innovation from agriculture machinery and
equipment to a comprehensive range of products and services to meet all farm
operation needs. Combined with a series of seminars, workshops, business
matching and networking sessions, SIMA ASEAN is the answer to the region’s
agricultural needs.

SIMA ASEAN Thailand เป็ นเวทีการค้ าสินค้ าการเกษตรแบบครบวงจรเวทีหนึ่ง ที่นาเสนอ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดจากเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร ไปจนถึงผลิตภัณฑ์
และบริ การครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้ องการในการทาฟาร์ มทังหมด
้
ด้ วยการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ การจับคู่ทางธุรกิจและการประชุมเครื อข่าย SIMA ASEAN คือ
คาตอบสาหรับความต้ องการด้ านการเกษตรของภูมิภาคนี ้

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER
Media Associated Co., Ltd.
Tel. 0 2691 4126
Mobile. 08 1618 1716
Website: www.moneyexpo.net
e-mail: munlika@gmail.com

บริ ษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จากัด
โทร. 0 2691 4126
มือถือ. 08 1618 1716
เว็บไซต์: www.moneyexpo.net
อีเมล: munlika@gmail.com

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.,
COMEXPOSIUM Group and AXEMA
Exhibition Project
Tel. 0 2833 5311
Mobile. 09 0959 9091
Website: www.sima-asean.com
email: kanokkorni@impact.co.th

บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จากัด ร่วมกับ บริ ษัท,
COMEXPOSIUM Group, AXEMA
เอ็กซิบิชั่น โปรเจค
โทร. 0 2833 5311
มือถือ. 09 0959 9091
เว็บไซต์: www.sima-asean.com
อีเมล: kanokkorni@impact.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
Arena

EVENT NAME
A new stunning show inspired by James Cameron’s AVATAR
TORUK – The First Flight is a live immersive multimedia spectacle that brings to the
stage the breathtaking world of James Cameron’s AVATAR like you have never
seen it before.
Through a riveting fusion of cutting-edge visuals, puppetry and stagecraft buoyed
by a soaring cinematic score, Cirque du Soleil applies its unique signature style to
James Cameron’s imaginary world and “makes the bond” between two kindred
artistic visions that capture the imagination.
This live immersive experience also bears the distinct signature of directors and
multimedia innovators Michel Lemieux and Victor Pilon. It is a living ode to the
Na’vi’s symbiotic coexistence with nature and their belief in the basic
interconnectedness of all living things.

THE ORGANIZER
Panther Entertainment Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
email: callcenter@thaiticketmajor.com

Narrated by a “Na’vi Storyteller” and populated by unforgettable characters, TORUK
– The First Flight is a mythical tale set thousands of years before the events
depicted in the film AVATAR, and before any humans ever set foot on Pandora.
When a natural catastrophe threatens to destroy the sacred Tree of Souls, Ralu and
Entu, two Omaticaya boys on the brink of adulthood, fearlessly decide to take
matters into their own hands. Upon learning that Toruk can help them save the Tree
of Souls, they set out, together with their newfound friend Tsyal, on a quest high up
in the Floating Mountains to find the mighty red and orange predator that rules the
Pandoran sky. Prophecy is fulfilled when a pure soul rises among the clans to ride
Toruk for the first time and save the Na’vi from a terrible fate.
On sale on 20 January 2018 onward at Thai Ticket Major.

Family Show

14-24 มิถนุ ายน 2561

Ticket are 4,000 / 3,000 / 2,000 / 1,000 THB
June 14, 2018 Show Time: 19:30 hrs.
June 15, 2018 Show Time: 15:30 / 19:30 hrs.
June 16-17, 2018 Show Time: 13:00 / 17:00 hrs.
June 18, 2018 No show
June 19-22, 2018 Show Time: 19:30 hrs.
June 23-24, 2018 Show Time: 13:00 / 17:00 hrs.
CIRQUE DU SOLEIL TORUK THE FIRST FLIGHT

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
อารี น่า

EVENT NAME
อภิมหาโชว์ มหัศจรรย์ ล ้าจินตนาการ กับสุดยอดโชว์อนั ดับหนึ่งของโลก
เตรี ยมสัมผัสต้ นฉบับแห่งอลังการโชว์ระดับโลกสุดตระการตา การผสานกาลังครัง้ สาคัญของ
สองผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการ เซิร์ก ดู โซเลย์ และ เจมส์ คาเมรอน จากสุดยอดภาพยนตร์ แห่ง
ศตวรรษที่เปิ ดจินตนาการกว้ างใหญ่ให้ ทกุ สายตา AVATAR สู่อภิมหาโชว์มหัศจรรย์ให้ คณ
ุ
ต้ องพิศวง CIRQUE DU SOLEIL TORUK THE FIRST FLIGHT ความยิ่งใหญ่ที่คนไทยจะ
พิสจู น์ ได้ ด้วยสายตาคุณ ในรูปแบบของการแสดงสดบนเวทีอนั ยิ่งใหญ่ ให้ ทกุ คนได้ ตื่นตาตื่น
ใจไปกับระบบมัลติมีเดียสุดอลังการอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน
TORUK THE FIRST FLIGHT เป็ นนิทานปรัมปราที่มีเรื่องราวอยู่ในช่วงหนึ่งพันปี ก่อนที่
เหตุการณ์ซึ่งถูกถ่ายทอดไว้ ในภาพยนต์เรื่องอวาตาร์ จะเกิดขึ ้น และก่อนที่จะมีมนุษย์คนไหน
ได้ เหยียบเท้ าลงบนแพนโดร่าอันงดงาม บรรยายโดย “นักเล่าเรื่องชาวนาวี” ที่จะพาคุณเข้ าสู่
โลกอวาตาร์ พร้ อมตัวละครที่คณ
ุ จะลืมไม่ลง
เซิร์ค ดู โซเลย์ ประยุกต์การแสดงที่มีเอกลักษณ์ของพวกเขาให้ เข้ ากับโลกแห่งจินตนาการของ
เจมส์ คาเมรอน ซึ่งจะตราตรึงจินตนาการของคุณด้ วยเทคนิคการผสามผสานกันของภาพ
หุ่นกระบอก และการแสดงสุดล ้าสมัย พร้ อมด้ วยดนตรี ประกอบสุดเร้ าใจ

THE ORGANIZER
บริ ษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

พลาดไม่ได้ กบั ประสบการณ์สดุ ยอดในโชว์ระดับโลก CIRQUE DU SOLEIL TORUK THE
FIRST FLIGHT ที่จะมาสร้ างความตื่นตาตื่นใจให้ กบั ชาวไทยเพียง 10 รอบการแสดงเท่านัน้
เปิ ดจาหน่ายบัตรวันที่ 20 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทกุ สาขา

Family Show

บัตรราคา 4,000 / 3,000 / 2,000 / 1,000 บาท
14 มิถนุ ายน 2561 เวลาแสดง: 19:30 น.
15 มิถนุ ายน 2561 เวลาแสดง: 15:30 / 19:30 น.
16-17 มิถนุ ายน 2561 เวลาแสดง: 13:00 / 17:00 น.
18 มิถนุ ายน 2561 ไม่มีการแสดง
19-22 มิถนุ ายน 2561 เวลาแสดง: 19:30 น.
23-24 มิถนุ ายน 2561 เวลาแสดง: 13:00 / 17:00 น.

June 20-22, 2018
Hall 4

SILMO Bangkok 2018
Creating new opportunities, the first edition of SILMO Bangkok 2018 serves as the
ideal gateway into ASEAN’s optical industry bringing together over 4,000
professionals to discover the latest products, technologies and solutions on a
regional stage. The inaugural show will focus on three guiding pillars – a business
and trade platform, a gathering for professionals to learn and network and a must
attend event for the latest eyewear fashion. Make a date for this exciting opportunity
to see new products from over 100 global eyewear, equipment and contact lens
brands.

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

20-22 มิถนุ ายน 2561

SILMO Bangkok 2018

* Subject to change without prior notice

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Exhibition Project
Contact Person: Ms. Parintorn Ussawalerdpaiboon
Tel. 0 2833 5312
Mobile. 09 2272 1442
Website: www.silmobangkok.com
email: parintornu@impact.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
อาคาร 4

EVENT NAME
SILMO Bangkok 2018 งานแสดงสินค้ าและการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ งานแรกและ
งานเดียวในประเทศไทย เพื่อธุรกิจแว่นตา เลนส์ อุปกรณ์และเครื่องมือสาหรับการตรวจวัด
สายตา ตลอดจนธุรกิจและบริ การเพื่อตอบโจทย์การประกอบธุรกิจร้ านแว่นตา โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาธุรกิจการค้ า และวิชาชีพของกลุ่มภาคธุรกิจของ
ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน อีกทั ้งยังเป็ นเวทีสาคัญในการเปิ ดตัวคอลเลคชั่นใหม่ๆ ของ
วงการแว่นตาจากทังในและต่
้
างประเทศ

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

July 05-08, 2018
Challenger 3

Thailand Baby & Kids Best Buy
No.1 Moms & Kids shopping fair in Thailand With more than 1,000 booths, and more
than 1 million items such as baby stroller, car seat, breast pump, clothes, and
organic products. Come and visit us in one place and get everything you need back
home such as mom and kids’ worldwide brand, organic products, new released
innovative products, and even the activities which is launched to let all members of
the family taking their quality time together.
- Baby Gadoob Gadoob for 6-12 months old
- Baby Vroom Vroom for 1-2 years old
The energatic racing ever for your babies, Pleas join us!

Exhibition (Public)

Time: 10:00-20:00 hrs.

05-08 กรกฎาคม 2561
ชาเลนเจอร์ 3

ไทยแลนด์ เบบี ้ แอนด์ คิดส์ เบส บาย
ช็อปเพื่อลูกต้ อง BBB อลังการกว่า 1 ล้ านรายการ สินค้ าแม่และเด็ก จัดเต็มกว่า 1,000 บูธ
ทั ้งรถเข็น คาร์ ซีท ปั๊ มนม เสื ้อผ้ า สินค้ าออแกร์ นิก ของเล่น และอุปกรณ์เพื่อลูกรักมางานเดียว
ได้ ครบ คุ้ม พร้ อมกิจกรรมสาหรับน้ อง ๆ หนู ๆ อีกมากมาย อาทิ กิจกรรม Baby กะดึ๊บ
กะดึ๊บ สาหรับน้ องๆ หนูๆ วัย 6-12 เดือน และ Baby บะรึ๊น บะรึ๊น สาหรับน้ องๆ หนูๆ วัย 1-2
ปี

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-20:00 น.

July 05-08, 2018
Hall 1-2

SmartHeart presents Thailand International Dog Show 2018
The Largest and Only Dedicated Dog Show in ASEAN, “SmartHeart presents
Thailand International Dog Show 2018”. Over 200 booths, from local and
international, will showcase a wide range of the latest dog care products and
services, ranging from dog food, dog fashion apparels and accessories, dog care
and grooming products and medical services. Dog lovers will be exciting with the
famous dog show championship competitions, dog agility competitions and many
more entertainments. Don’t miss this great opportunity to bring your beloved dogs
for a day out and meet his four-legged friends.
Ticket is 25 THB

Exhibition (Public)

Time: 10:00-20:00 hrs.

05-08 กรกฎาคม 2561

SmartHeart presents Thailand International Dog Show 2018

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER
บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้ นท์ จากัด
เอ็กซิบิชั่น โปรเจค
ติดต่อ: คุณภริ นธร อัศวเลิศไพบูลย์
โทร. 0 2833 5312
มือถือ. 09 2272 1442
เว็บไซต์: www.silmobangkok.com
อีเมล: parintornu@impact.co.th

Ace-con (Thailand) Co.,Ltd.
Tel. 0 2689 2899
Mobile. 08 9689 8000
Website: www.babybbb.com
email: thailandbabykids@gmail.com

บริ ษัท เอซคอน (ไทยแลนด์) จากัด
โทร. 0 2689 2899
มือถือ. 08 9689 8000
เว็บไซต์: www.babybbb.com
อีเมล: thailandbabykids@gmail.com

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Show Manager: IMPACT Exhibition Organizer
Tel. 0 2833 5349
Website: www.thailand-dogshow.com
email: contact@thailand-dogshow.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
อาคาร 1-2

EVENT NAME
งานมหกรรมสินค้ าและบริ การสาหรับสุนัขโดยเฉพาะที่ใหญ่ที่สดุ อาเซียน ด้ วยพื ้นที่กว่า
10,000 ตารางเมตร ครอบคลุมอาคาร 1 และ 2 ของอิมแพ็ค เมืองทองธานี งานเดียวที่เป็ น
ศูนย์รวมของผู้ขายสินค้ าและบริ การสาหรับสุนัข ทั ้งจากไทยและต่างประเทศมากกว่า 200
ร้ านค้ า อาทิ เสื ้อผ้ าและเครื่องแต่งกายสุนัข อาหารสุนัข อุปกรณ์ตดั ตกแต่งขน และยารักษา
โรค นอกจากนี ้ ยังเอาใจคนรักสุนัขกับกิจกรรมที่น่าตื่นเต้ นมากมายภายในงาน ทังการ
้
ประกวดสุนัขสวยงาม การแข่งขันปะลองความสามารถของสุนัขแสนรู้ และกิจกรรมอื่นๆอีก
มากมาย โอกาสดีๆที่ห้ามพลาด! อย่าลืมพาน้ องหมาที่คณ
ุ รักมาเดินเล่นพบปะเพื่อนใหม่สี่
ขาภายในงาน
บัตรเข้ าชมงาน 25 บาท

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-20:00 น.

July 11-13, 2018
Hall 1-2

Medical Devices ASEAN 2018
Medical Devices ASEAN 2018 positions Thailand as a hub for medical technology,
devices, services and general healthcare for medical professionals in ASEAN
region. Combining a trade exhibition and a congress, MDA 2018 will serve as a
gateway into ASEAN’s thriving healthcare industry.

Exhibition (Trade)

11-13 กรกฎาคม 2561
อาคาร 1-2

Exhibition (Trade)

July 20-29, 2018
Hall 5-8

Exhibition (Public)

20-29 กรกฎาคม 2561
อาคาร 5-8

THE ORGANIZER
บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้ควบคุมโครงการ: อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์
โทร. 0 2833 5349
เว็บไซต์: www.thailand-dogshow.com
อีเมล: contact@thailand-dogshow.com

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Exhibition Project
Contact Person: Ms. Nicha Akaramethakul
Tel. 0 2833 5290
Mobile. 08 9171 1113
Website: www.medicaldevicesasean.com
email: nichaa@impact.co.th

July 11-12, 2018 Time: 10:00-18:00 hrs.
July 13, 2018 Time: 10:00-17:00 hrs.
Medical Devices ASEAN 2018
Medical Devices ASEAN 2018 งานแสดงอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติและการประชุม
วิชาการทางการแพทย์ ที่จดั แสดงขึน้ เพื่อตอกย ้าความเป็ นศูนย์กลางด้ านเทคโนโลยี
การแพทย์ เครื่องมือแพทย์ และบริ การต่างๆ สาหรับบุคลากรด้ านการแพทย์และสาธารณสุข
MDA 2018 งานเดียวที่จะช่วยให้ คณ
ุ ได้ ขยายตลาดสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมดูแลสุขภาพทั ้งใน
ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน

บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้ นท์ จากัด
เอ็กซิบิชั่น โปรเจค
ติดต่อ: คุณนิชา อัครเมธากุล
โทร. 0 2833 5290
มือถือ. 08 9171 1113
เว็บไซต์: www.medicaldevicesasean.com
อีเมล: nichaa@impact.co.th

11-12 กรกฎาคม 2561 เวลา: 10:00-18:00 น.
13 กรกฎาคม 2561 เวลา: 10:00-17:00 น.
Homepro Fair #3
One-stop-shop for innovative household products, featuring furniture and household Home Product Center Public Co., Ltd.
accessories
Tel. 0 2831 6000
Website: www.homepro.co.th
July 20-22, 2018 Time: 10:00-22:00 hrs.
July 23-26, 2018 Time: 11:00-22:00 hrs.
July 27-29, 2018 Time: 10:00-24:00 hrs.
โฮมโปร แฟร์ ครั ง้ ที่ 3
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) หรื อ " โฮมโปร " ผู้นาธุรกิจศูนย์รวมวัสดุและ บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
อุปกรณ์ตกแต่งบ้ านครบวงจร จัดมหกรรมต้ นแบบงานเรื่องบ้ านตัวจริ ง และครบวงจรที่สดุ ที่ โทร. 0 2831 6000
คุณพลาดไม่ได้ ให้ ช้อปจุใจ 10 วัน
เว็บไซต์: www.homepro.co.th

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
Exhibition (Public)

EVENT NAME
20-22 กรกฎาคม 2561 เวลา: 10:00-22:00 น.
23-26 กรกฎาคม 2561 เวลา: 11:00-22:00 น.
27-29 กรกฎาคม 2561 เวลา: 10:00-24:00 น.

September 06-08, 2018
Hall 7,
IMPACT Lakeside

Concrete Asia 2018

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

06-08 กันยายน 2561
อาคาร 7,
ริ มทะเลสาบ เมืองทองธานี

Concrete Asia 2018

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

September 06-08, 2018
Hall 5-6,
IMPACT Lakeside

INTERMAT ASEAN 2018

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

06-08 กันยายน 2561
อาคาร 5-6,
ริ มทะเลสาบ เมืองทองธานี

INTERMAT ASEAN 2018

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

Concrete Asia, the international exhibition for the Asian concrete sector, showcases
a comprehensive range of concrete and cement products, technologies and
techniques. Co-located with INTERMAT ASEAN, the trade exhibition for the building
and construction industry, Concrete Asia aims to target over 4,000 industry
professionals.

งานแสดงสินค้ าระดับนานาชาติด้านอุตสาหกรรมคอนกรี ต ที่รวบรวม เครื่องมืออุปกรณ์และ
เครื่องจักรทางด้ านคอนกรี ตและซีเมนต์อย่างครบวงจร รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีตา่ งๆ
ไว้ ในที่เดียว โดยรวบรวมบริ ษัทชัน้ นาผู้เชี่ยวชาญกว่า 4,000 รายมาร่วมงาน และในปี นีเ้ ป็ น
ครัง้ แรกที่งาน Concrete Asia จับมือกับงาน INTERMAT ASEAN, นาแสดงสินค้ าด้ าน
อุตสาหกรรมการก่อสร้ างและระบบโครงสร้ างพื ้นฐาน ตอบโจทย์ความต้ องการของ
อุตสาหกรรมคอนกรี ตและการก่อสร้ างให้ ครบวงจรมากที่สดุ

INTERMAT ASEAN, the Southeast Asian trade exhibition on construction and
infrastructure development, focuses on five key sectors - Earthmoving & Demolition,
Roads, Minerals & Foundations, Building Industry and Lifting, and Handling &
Transportation. Providing opportunities to explore the latest trends and to source
products, the trade exhibition brings together more than 5,000 leading companies
and brands in a strategic location – Bangkok, Thailand.

INTERMAT ASEAN งานแสดงสินค้ าด้ านอุตสาหกรรมการก่อสร้ างและระบบโครงสร้ าง
พื ้นฐานระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งเครื่องจักรออกเป็ น 5กลุ่มสาคัญได้ แก่ การรือ้ ถอน,
ถนน, เหมืองแร่, การก่อสร้ างอาคาร, และระบบการขนส่ง โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ทู ี่สนใจได้ พบ
กับนวัตกรรม และ ผลิตภัณฑ์ใหม่ลา่ สุดจากบริ ษัทชั ้นนากว่า 5,000 บริ ษัท/แบรนด์ ที่จะมา
จัดแสดงสินค้ าไว้ ในงานเดียว

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER

IMPACT Exhibition management Co., Ltd. and
COMEXPOSIUM Group
Exhibition Project
Contact Person: Khun Watinee Saithong
Tel. 0 2833 5315
Mobile. 08 6888 3448
Website: www.concrete-asia.com
email: watinees@impact.co.th

บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จากัด ร่วมกับ คอมเอ็ก
โปเซียม กรุ๊ป
เอ็กซิบิชั่น โปรเจค
ติดต่อ: คุณ วาทินี สายทอง
โทร. 0 2833 5315
มือถือ. 08 6888 3448
เว็บไซต์: www.concrete-asia.com
อีเมล: watinees@impact.co.th

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. and
COMEXPOSIUM Group
Exhibition Project
Contact Person: Khun Watinee Saithong
Tel. 0 2833 5315
Mobile. 08 6888 3448
Website: www.asean.intermatconstruction.com
email: watinees@impact.co.th

บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จากัด ร่วมกับ คอมเอ็ก
โปเซียม กรุ๊ป
เอ็กซิบิชั่น โปรเจค
ติดต่อ: คุณ วาทินี สายทอง
โทร. 0 2833 5315
มือถือ. 08 6888 3448
เว็บไซต์: www.asean.intermatconstruction.com
อีเมล: watinees@impact.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION

EVENT NAME

THE ORGANIZER

September 12-14, 2018
Hall 5-6

BMAM Expo Asia 2018
BMAM Expo Asia 2018 - The international exhibition and conference on building
maintenance and facilities management. Providing opportunities to explore the
latest trends and to source products, the event offers exciting possibilities for
businesses keen to be at the forefront of innovation and technology in facilities
management.

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

12-14 กันยายน 2561
อาคาร 5-6

BMAM Expo Asia 2018
BMAM Expo Asia 2018 - งานแสดงสินค้ าและการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติด้านการ บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จากัด
บารุงรักษาอาคารและการบริ หารจัดการอาคาร งานเดียวที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญทางด้ าน เอ็กซิบิชั่น โปรเจค
FM ได้ สมั ผัสเทคโนโลยีและโซลูชั่นใหม่ๆ ที่จะมาผลิกโฉมการบริหารจัดการอาคารในอนาคต ติดต่อ: คุณ ชานนท์ เอกรัตนากุล
โทร. 0 2833 5208
มือถือ. 08 9060 2772
เว็บไซต์: www.bmam-gbr.com
อีเมล: chanone@impact.co.th

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

September 19-21, 2018
Hall 3-4

RetailEX ASEAN 2018
RetailEX ASEAN, an annual trade exhibition caters to retailers and brands focusing
on the ASEAN market, one of the fastest growing regions of the world. RetailEX
ASEAN encompasses 4 profiles: ShopFIT, ShopTECH, Internet Retailing and
Marketing in Retail to reach a target audience of more than 4,000 industry
professionals. Co-located with Internet Retailing Expo Conference, brands and
retailers can expect to find the latest solutions they need for either a brick and
mortar set up or taking your business online.

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:30 hrs.

19-21 กันยายน 2561
อาคาร 3-4

RetailEX ASEAN 2018
งานรี เทลเอ็กซ์ อาเซียน (RetailEx ASEAN) งานแสดงสินค้ าและการประชุมนานาชาติ
ประจาปี เพื่อผู้ประกอบการค้ าปลีกและแบรนด์ม่งุ เน้ นการทาตลาดอาเซียน หนึ่งในภูมิภาคที่
มีอตั ราเจริ ญเติบโตสูงที่สดุ ของโลก รี เทลเอ็กซ์ อาเซียน รวบรวม 4 ประเภทผู้แสดงสินค้ า
หลักคือ “ShopFIT” “ShopTECH” “Internet Retailing” และ “Marketing in Retail” เพื่อ
เข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้เช้ าชมงานในอุตสาหกรรมกว่า 4,000 ราย ภายในงานยังได้ มีการจัด
สัมมนาหัวข้ อ “Internet Retailing Expo Conference” พร้ อมตอบโจทย์ทกุ ความต้ องการ
ให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการค้ าปลีกและแบรนด์ ไม่วา่ ความต้ องการของคุณจะมีไว้ เพื่อธุรกิจร้ านค้ าที่
เป็ นสิ่งปลูกสร้ างหรื อร้ านค้ าบนสื่อออนไลน์

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:30 น.

September 20-22, 2018

Beyond Beauty ASEAN-Bangkok 2018

* Subject to change without prior notice

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Exhibition Project
Contact Person: Khun Chanon Ekarattanakul
Tel. 0 2833 5208
Mobile. 08 9060 2772
Website: www.bmam-gbr.com
email: chanone@impact.co.th

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd & Clarion Events
Pte Ltd & Thai Retailers Association
Exhibition Project
Contact Person: Khun Will Yunfei
Tel. 0 2833 6336
Mobile. 09 5950 9852
Website: www.retailexasean.com
email: yunfeiw@impact.co.th

บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จากัด ร่วมกับ Clarion
Events Pte Ltd และ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย
เอ็กซิบิชั่น โปรเจค
ติดต่อ: คุณ วิล ยุนเฟย
โทร. 0 2833 6336
มือถือ. 09 5950 9852
เว็บไซต์: www.retailexasean.com
อีเมล: yunfeiw@impact.co.th
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DATE/LOCATION
Hall 5-8

EVENT NAME
The gateway to Southeast Asia’s expanding beauty industry. The leading business
platform in the region, it is truly a global gathering of beauty professionals engaged
in the exchange of knowledge and new ideas. Exhibitors and visitors from all walks
of industry come to explore potential growth opportunities for their businesses and
establish new commercial connections.
With more than 850 exhibitors and 18,000 trade visitors expected to take part, it is
the largest and most international beauty trade show in Southeast Asia.
The 5th edition in 2018 will feature 6 key segments: Beauty & Cosmetics, Hair &
Nail, Herbal & Health, OEM & Packaging, Aesthetics & Dermatology and Spa &
Wellness.
New for 2018 – Supply Chain Sector. Raw materials, packaging materials,
packaging machinery and OEM players will gather, to showcase their products and
services.

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:30 hrs.

20-22 กันยายน 2561
อาคาร 5-8

บียอนด์ บิวตี ้ อาเซียน-แบ็งคอก 2018

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:30 น.

October 04-07, 2018
Hall 1-2

SmartHeart presents Pet Variety 2018
The outstanding pet exhibition in Thailand, welcomes all pet lovers with numerous
adorable pets which are under one roof. The visitors will be excited about the
fabulous pet competitions and incredible activities which present the untapped
potential of your pets. Enjoy shopping caravans of discounted pet products such as
unique accessories, lovely costumes and health & care goods from over 200 pet
exhibit booths covering 10,000 sq.m. Let’s find out the new distinguished
experiences of pet showing only in “Pet Variety”
Ticket is 25 THB

Exhibition (Public)

Time: 10:00-20:00 hrs.

04-07 ตุลาคม 2561

SmartHeart presents Pet Variety 2018

ประตูส่อู ตุ สาหกรรมความงามของภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ เวทีแสดงสินค้ าและการ
เจรจาธุรกิจชัน้ นารวบรวมผู้ประกอบการและตัวจริ งในอุตสาหกรรมเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆ และร่วมสร้ างเครื อข่ายทางธุรกิจ
พบผู้แสดงสินค้ าทั ้งในและต่างประเทศมากกว่า 850 ราย คาดต้ อนรับผู้เข้ าชมงานแสดง
สินค้ าจากทัว่ โลกกว่า 18,000 ราย ภายใต้ งานแสดงสินค้ าด้ านความงามที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ใน
ภูมิภาค
โดยครั ้งที่ 5 ของการจัดงานนีไ้ ด้ รวบรวมสินค้ า 6 ประเภทหลักไว้ ด้วยกันคือ สินค้ าความงาม
และเครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์เพื่อเส้ นผมและเล็บ สินค้ าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บริ ษัทผู้รรับ
ผลิตและบรรจุภณ
ั ฑ์ ศัลยกรรมความงามและผิวพรรณ สปาและสุขภาพ
เปิ ดตัวโซนใหม่ ในปี 2018 "โซนซัพพลายเชน" ซึ่งรวบรวมผู้ประกอบการด้ านวัตถุดิบ ผู้จา
หน้ ายวัสดุสาหรับทาบรรจุภณ
ั ฑ์ และโรงงานผู้รับจ้ างผลิต มาจัดแสดงสินค้ าและบริ การ
ภายในงาน

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER
The Federation of Thai Industries, IMPACT Exhibition
Management Co., Ltd. and Informa Exhibitions Pte. Ltd.
Exhibition Project
Contact Person: Khun Peerayaphan Pongsanam
Tel. 0 2833 5215
Mobile. 09 4236 9459
Website: www.beyondbeautyasean.com
email: peerayaphanp@impact.co.th

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น จากัด
และ อินฟอร์ ม่า เอ็กซิบิชั่น
เอ็กซิบิชั่น โปรเจค
ติดต่อ: คุณพีรยาพัณณ์ พงศ์สนาม
โทร. 0 2833 5215
มือถือ. 09 4236 9459
เว็บไซต์: www.beyondbeautyasean.com
อีเมล: peerayaphanp@impact.co.th

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Show Manager: IMPACT Exhibition Organizer
Tel. 0 2833 5349
Website: www.pet-variety.com
email: contact@pet-variety.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
อาคาร 1-2

EVENT NAME
งานรวมพลสัตว์เลี ้ยงที่เอาใจคนรักสัตว์โดยเฉพาะ! พร้ อมต้ อนรับพลพรรคคนรักสัตว์ด้วยสัตว์
เลี ้ยงแสนน่ารักนานาชนิดที่ยกขบวนมาอยู่ภายใต้ หลังคาเดียวกัน ตื่นตาตื่นใจกับการ
ประกวดและกิจกรรมสุดพิเศษที่จะโชว์ความสามารถพิเศษของสัตว์เลี ้ยงชนิดต่างๆออกมา
ประชันกันอย่างที่คณ
ุ คาดไม่ถงึ อีกทั ้งยังเพลิดเพลินกับขบวนพาเหรดสินค้ าราคาพิเศษ
สาหรับสัตว์เลี ้ยงมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นเครื่องประดับที่มีสไตล์ เครื่องแต่งกายที่แสนน่ารัก
รวมไปถึงสินค้ าที่จะดูแลสุขภาพสัตว์เลี ้ยง กับร้ านค้ ามากกว่า 200 ร้ านครอบคลุมพื ้นที่กว่า
10,000 ตารางเมตร เชิญร่วมสัมผัสประสบการณ์งานสัตว์เลี ้ยงที่สดุ แสนจะเด็ดสะระตี่เฉพาะ
ในงานนี ้
บัตรเข้ าชมงาน 25 บาท

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-20:00 น.

October 18-20, 2018
Hall 7-8

CEBIT ASEAN Thailand 2018

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:30 hrs.

18-20 ตุลาคม 2561
อาคาร 7-8

ซีบิท อาเซียน ไทยแลนด์ 2018

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:30 น.

November 09-18, 2018
Hall 5-8

Homepro Expo #28
One-stop-shop for innovative household products, featuring furniture and household Home Product Center Public Co., Ltd.
accessories
Tel. 0 2831 6000
Website: www.homepro.co.th

Exhibition (Public)

09-18 พฤศจิกายน 2561
อาคาร 5-8

CEBIT ASEAN Thailand – ASEAN’s business platform & festival for innovation &
digitization. The event will attract 8,000 technology professionals and business
leaders from diverse industries with the exhibition focusing on Communications
Technology, Network Infrastructure and Security, Data and Cloud, Business
Solutions, Peripherals and Accessories, IOT and Smart Technology, and Emerging
Technology. Hosted by the Ministry of Digital Economy and Society, CEBIT offers
exciting possibilities for businesses keen to be at the forefront of innovation and
technology.

ซีบิท อาเซียน ไทยแลนด์ งานแสดงสินค้ าและเจรจาธุรกิจด้ านอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทลั อันดับหนึ่งของโลก ครัง้ แรกในประเทศไทย อาทิ เทคโนโลยีการสื่อสาร
โครงสร้ างเครื อข่ายและความปลอดภัย ระบบจัดเก็บข้ อมูล ระบบคลาวด์ โซลูชั่นธุรกิจ
อุปกรณ์ตอ่ พวงและอุปกรณ์เสริ ม IoT และเทคโนโลยีอจั ฉริ ยะ อุตสาหกรรมการผลิต รวมไป
ถึงนวัตกรรมใหม่ (AR/VR/ UAV/ วิทยาการหุ่นยนต์/ การพิมพ์ 3 มิต)ิ ด้ วยความร่วมมือและ
การสนับสนุนจาก กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึง
มัน่ ใจได้ วา่ CEBIT ASEAN Thailand เป็ นเวทีกลางที่จะมอบโอกาสอย่างไม่มีที่สิ ้นสุด ให้ แก่
ธุรกิจที่ต้องการก้ าวสู่ระดับแนวหน้ าด้ านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

THE ORGANIZER
บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้ควบคุมโครงการ: อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์
โทร. 0 2833 5349
เว็บไซต์: www.pet-variety.com
อีเมล: contact@pet-variety.com

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. & Deutsche
Messe
Exhibition Project
Contact Person: Khun Peerayaphan Pongsanam
Tel. 0 2833 5126
Mobile. 09 4236 9459
Website: www.cebitasean.com
email: peerayaphanp@impact.co.th

บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จากัด ร่วมกับ ดอชเช่อ
เมสเซ่
เอ็กซิบิชั่น โปรเจค
ติดต่อ: คุณพีรยาพัณณ์ พงศ์สนาม
โทร. 0 2833 5126
มือถือ. 09 4236 9459
เว็บไซต์: www.cebitasean.com
อีเมล: peerayaphanp@impact.co.th

November 09-11, 2018 Time: 10:00-22:00 hrs.
November 12-15, 2018 Time: 11:00-22:00 hrs.
November 16-18, 2018 Time: 10:00-24:00 hrs.
โฮมโปร เอ็กซ์ โป ครั ง้ ที่ 28
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) หรื อ " โฮมโปร " ผู้นาธุรกิจศูนย์รวมวัสดุและ บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
อุปกรณ์ตกแต่งบ้ านครบวงจร จัดมหกรรมต้ นแบบงานเรื่องบ้ านตัวจริ ง และครบวงจรที่สดุ ที่ โทร. 0 2831 6000
คุณพลาดไม่ได้ ให้ ช้อปจุใจ 10 วัน
เว็บไซต์: www.homepro.co.th

* Subject to change without prior notice

page 25/26

update 1/17/2018by corporate communications department Tel. 0 2833 5070

IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
Exhibition (Public)

EVENT NAME
09-11 พฤศจิกายน 2561 เวลา: 10:00-22:00 น.
12-15 พฤศจิกายน 2561 เวลา: 11:00-22:00 น.
16-18 พฤศจิกายน 2561 เวลา: 10:00-24:00 น.

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER
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