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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
August 10-20, 2018

EVENT NAME
Big Bad Wolf Book Sale Bangkok 2018

THE ORGANIZER

IMPACT Forum (Hall 9)

Known as the world’s biggest book sale, the Big Bad Wolf Book Sale offers over 3
Ready2Read Co.,Ltd
million exciting new English books at unbelievable discounts as high as 60% - 80% off. Tel. 0 2618 9012, 0 2618 9007
Enjoy 24 hours of non-stop book shopping and an incredible new collection of
Website: www.bigbadwolfbooks.com
bestsellers across all genres, including fiction, non-fiction, children’s books, and more!

Exhibition (Public)

Time: 10:00-24:00 hrs. (Open 24 hrs. / day or 254 hours throughout the event)

10-20 สิงหาคม 2561

มหกรรมหนังสือ บิก๊ แบ๊ ดวู๊ฟ บุ๊คเซลล์ แบงคอก 2018

อิมแพ็ค ฟอรั่ม (อาคาร 9)

บิก๊ แบ๊ ดวู๊ฟ มหกรรมหนังสือนานาชาติลดราคาที่สดุ ระดับโลก!จะกลับมาเยือนประเทศไทยอีก บริษัท เรดดี ้ทูรี๊ด จากัด
ครัง้ พร้ อมเปิ ดการขาย 24 ชัง่ โมงมาราธอนต่อเนื่องไม่มีหยุดพัก ครั ้งนี ้เราได้ รวบรวมหนังสือสด โทร. 0 2618 9012, 0 2618 9007
ใหม่โดนใจ มากกว่า 3 ล้ านเล่ม ลดกระหน่า 60-80% หลากหลายครอบคลุมหนังสือทุกหมวดหมู่ เว็บไซต์: www.bigbadwolfbooks.com
เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย ไม่วา่ จะเป็ น หนังสือสาหรับเด็ก การออกแบบ ดนตรี กีฬา ภาพยนตร์
แฟชัน่ จักรยาน จัดสวน ทาอาหาร หนังสือป๊ อบอัพ รถยนต์ นวนิยาย ความรัก สืบสวน ชีวประวัติ
วรรณกรรมเยาวชน และอื่นๆอีกมากมาย
(เปิ ดยาวต่อเนื่อง 24 ช.ม. ตลอดการจัดงาน)

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-24:00 น. (เปิ ดยาวต่อเนื่อง 24 ช.ม. ทุกๆวัน ตลอดการจัดงาน)

August 11, 2018
Hall 1-2

South East Asia Mid-Year Recognition 2018

Convention

Time 08:00-18:00 hrs.

11 สิงหาคม 2561
อาคาร 1-2

South East Asia Mid-Year Recognition 2018

Convention

เวลา 08:00-18:00 น.

August 11-19, 2018
Challenger 1-3

ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้ าวไกล ด้ วยพระบารมี

Exhibition (Public)

Time: 10:00-21:00 hrs.

11-19 สิงหาคม 2561
ชาเลนเจอร์ 1-3

ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้ าวไกล ด้ วยพระบารมี

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00- 21:00 น.

August 16-17, 2018

Demo Day : Startup Thailand League 2018

Tel. 0 2092 6777
Website: www.unicity.com

โทร. 0 2092 6777
เว็บไซต์: www.unicity.com

The Community Development Department organizes the “OTOP Silapacheep Fair
2018” during August 11-19, 2018 at Challenger 1-3, IMPACT Muang Thong Thani.
Highlights include outstanding of products from the OTOP project nationwide, local
cuisine, souvenir from 76 provinces, and shows from famous local singers.

- ผลิตภัณฑ์หตั ถศิลป์ จากมูลนิธิสง่ เสริมศิลปาชีพฯ
- เสน่ห์เส้ นใย ผ้ าทอไทยกว่าแสนผืน
- สุดยอดงานศิลป์ ศิลปิ น OTOP
- หลากหลาย OTOP ของฝาก 76 จังหวัด
- อร่อยล ้า กับอาหารพื ้นถิ่น OTOP ชวนชิม

* Subject to change without prior notice

Community Development Department
Show Organizer: Media Point Group Co.,Ltd
Tel. 02-561-5307-10
Mobile. 081-720-5606
Website: www.cdd.go.th

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ผู้ควบคุมโครงการ: บริษัท มีเดีย พ้ อยท์ กรุ๊ป จากัด
โทร. 02-561-5307-10
มือถือ. 081-720-5606
เว็บไซต์: www.cdd.go.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
Hall 1

EVENT NAME
THE ORGANIZER
DEMO DAY: STARTUP THAILAND LEAGUE 2018 exhibits 190 successful startup
National Innovation Agency
demo projects with the latest innovation from Thai students from 31 universities around Show Manager: Integrated Promotion Technology Co., Ltd
the country. The event is organized by Ministry of Science and Technology.
Mobile. 081-819-1964

Exhibition (Public)

Time: 09:00-18:00 hrs.

16-17 สิงหาคม 2561

Demo Day : Startup Thailand League 2018

อาคาร 1

กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขอเชิญ นักลงทุน นักธุรกิจ เครือข่ายวิสาหกิจ หน่วยงาน สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ภาครัฐ นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้ น ร่วมงาน DEMO
ผู้ควบคุมโครงการ: บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน่ เทคโนโลยี จากัด
DAY:STARTUP THAILAND LEAGUE 2018 จัดแสดง 190 ผลงานต้ นแบบ ธุรกิจสตาร์ ทอัพ ใน มือถือ. 081-819-1964
9 สาขาธุรกิจ ของ 190 ทีมนักศึกษา จาก 31 มหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกแผน
ธุรกิจสตาร์ ทอัพ โครงการ STARTUP THAILAND LEAGUE 2018 ชมผลงานนวัตกรรมที่สร้ าง
โดยเด็กไทย โอกาสก่อนใคร เพื่อต่อยอดธุรกิจ

Exhibition (Public)

เวลา: 09:00-18:00 น.

August 16-26, 2018
Hall 2-8

Thailand National Science and Technology Fair

Exhibition (Public)

Time: 09:00-19:00 hrs.

16-26 สิงหาคม 2561

มหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ ประจาปี 2561

อาคาร 2-8

งาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ” งานที่รวบรวมสุดยอดกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ของปี เนื่องใน “สัปดาห์วทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ” จัดโดย
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายในงานพบกับการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรม
ต่างๆ จากความร่วมมือของหน่วยงานทั ้งภาครัฐ ภาคเอกชนทั ้งในและต่างประเทศ เพื่อแสดง
ถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นาสมัย สามารถสร้ างความตื่นเต้ น
สร้ างแรงบันดาลใจและความตระหนักด้ านวิทยาศาสตร์ กบั ผู้เข้ าชม ภายใต้ แนวคิด “จุด
ประกายความคิด พัฒนาชีวติ ด้ วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้ างชาติด้วยเทคโนโลยี สูว่ ถิ ีแห่ง
นวัตกรรม”
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thailandnstfair.com หรือ
Facebook: มหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
Instagram: ThailandNSTFair หรื อ
Line ID: @thailandnstfair
โทร. 02-577-9960

Exhibition (Public)

เวลา: 09:00-19:00 น.

Thailand National Science and Technology Fair, is the country’s largest fair of its sort.
Showcasing science and technology in many different ways, it is an annual special
event organized by The Ministry of Science and Technology (with help from other
related agencies) to promote and foster public interests. With student competitions,
governmental and commercial companies showing their latest innovations and many
exhibitions and interactive activities from both international and Thai organizations; this
event has something for everyone. The event is organized with the concept “Igniting
thoughts, developing lives and the country with science and technology and driving
towards innovation.”
For further information, please visit www.thailandnstfair.com or
Facebook: National Science and Technology Fair
Instagram: ThailandNSTFair or
LINE ID: @thailandnstfair or
Tel. 02-577-9960

* Subject to change without prior notice

National Science Museum, Ministry of Science &
Technology
Show Manager: Pico (Thailand) Public Company Limited
Tel. 02-748-7007
Mobile. 086-781-8444
Website: www.nsm.or.th
Email: chatchamon@picothai.com

องค์การพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ (อพวช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ควบคุมโครงการ: บริษัท ปิ โก้ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
โทร. 02-748-7007
มือถือ. 086-781-8444
เว็ปไซต์: www.nsm.or.th
อีเมล: chatchamon@picothai.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION

EVENT NAME

August 17, 2018

TVXQ! CONCERT - CIRCLE - #welcome in BANGKOK

Arena

Ticket is available at www.thaiticketmajor.com Or Call Center 0 2262 3456
For more information, please follow Facebook, Instagram and Twitter @4NOLOGUE

THE ORGANIZER

4Nologue Co., Ltd.
Tel. 02-158-9460-1
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 02-262-3456
Website: www.thaiticketmajor.com
Email: callcenter@thaiticketmajor.com

Ticket are 6,500 / 5,500 / 5,000 (Standing) / 4,500 (Standing) / 4,000 / 3,000 / 2,000
THB
Concert

Show Time: 19:00 hrs.

17 สิงหาคม 2561

TVXQ! CONCERT - CIRCLE - #welcome in BANGKOK
ติดตามรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมทาง Facebook, Instagram และ Twitter @
4NOLOGUE

อารีน่า

บริษัท โฟร์ โนล็อก จากัด
โทร. 02-158-9460-1
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 02-262-3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

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

เวลาแสดง: 19:00 น.

August 25, 2018

Getsunova Concert ATMOSPHERE

Thunder Dome

CHANG MUSIC CONNECTION PRESENT Getsunova Concert ATMOSPHERE Ticket is GMM Grammy PCL.
available at www.thaiticketmajor.com Or Call Center 0 2262 3456
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
Email: callcenter@thaiticketmajor.com
Ticket are 3,000 / 2,000 (Seated) and 1,300 (Standing) THB

Concert

Show Time: 19:00-22:30 hrs.

25 สิงหาคม 2561

Getsunova Concert ATMOSPHERE

ธันเดอร์ โดม

มา “ร้ อง” ด้ วยกัน “ใกล้ ๆ”
มา “โดด” ให้ “ไกล” พื ้นโลก
CHANG MUSIC CONNECTION PRESENT Getsunova Concert ATMOSPHERE เปิ ด
จาหน่ายบัตรแล้ วที่เว็บไซต์ ThaiTicketMajor.com และทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทกุ สาขาทัว่
ประเทศ หรือโทร 02-262-3456
#GetsunovaAtmosphere #คอนเสิร์ตใหญ่ครั ้งแรก #Getsunova #1000ล้ านวิว

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 3,000 / 2,000 (บัตรนัง่ ) และ 1,300 (บัตรยืน) บาท
Concert

เวลาแสดง: 19:00-22:30 น.

August 25, 2018

จากภูผาถึงทะเล สามตานานเพลงเพื่อชีวิต กับ 70 ปี หงา คาราวาน

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

EVENT NAME
Ticket is available at www.thaiticketmajor.com Or Call Center 0 2262 3456
For more information Neekrung Call center 084-714-000

THE ORGANIZER
Neekrung Connect Co.,Ltd.
Mobile. 082-636-2915
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 02-262-3456
Website: www.thaiticketmajor.com
Email: callcenter@thaiticketmajor.com

Ticket are 5,000 / 3,000 / 2,000 / 1,500 / 1,000 THB
Concert

Show Time: 17:00-22:30 hrs.

25 สิงหาคม 2561

จากภูผาถึงทะเล สามตานานเพลงเพื่อชีวิต กับ 70 ปี หงา คาราวาน

อารีน่า

บทกวีจะถูกขับขาน บทเพลงในตานานจะถูกปลุกขึ ้นมาอยูใ่ นความทรงจาอีกครัง้ เมื่อ 3 ศิลปิ น
ระดับตานาน คาราวาน คาราบาว และ พงษ์ สิทธิ์ คาภีร์ จะขึ ้นมาร่วมสร้ างปรากฎการณ์แห่ง
บทเพลงเพื่อชีวติ ในคอนเสิร์ตครัง้ ยิ่งใหญ่แห่งปี “จากภูผาถึงทะเล”
ฟั งบทเพลงที่มากด้ วยความหมาย ในบรรยากาศแสง สี เสียง สุดอลังการ พร้ อมเซอร์ ไพรซ์จาก
เพื่อนศิลปิ นเพื่อชีวติ ที่จะมาร่วมอวยพรในวาระ 70 ปี หงา คาราวาน

บริษัท หนีกรุง คอนเน็ค จากัด
มือถือ. 082-636-2915
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 02-262-3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 5,000 / 3,000 / 2,000 / 1,500 / 1,000 บาท
Concert

เวลาแสดง: 17:00-22:30 น.

August 25, 2018
Challenger 3

90's Nonstop Concert
ICHITAN & LACTASOY Present 90's Nonstop Concert
Ticket is available at www.thaiticketmajor.com Or Call Center 0 2262 3456
For more information, please follow
Line: @NEXTCOMPANY
FB: NEXTCOMPANY
IG: NEXTCOMPANY
#90snonstopconcert #เต้ นไม่หยุดสุดทุกค่าย #ตัวจริงต่างค่ายเพลงอะไรก็มนั ส์ #
NEXTCOMPANY

N.E.X.T. Co.,Ltd
Show Manager: Kool Solution Co.,Ltd.
Tel. 02-718-8588
Mobile. 089-145-3909
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 02-262-3456
Website: www.thaiticketmajor.com
Email: callcenter@thaiticketmajor.com

Ticket are 4,500 / 4,000 / 3,500 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,200 THB
Concert

Show Time: 17:00-22:30 hrs.

25 สิงหาคม 2561

ไนน์ ตี ้ นอนสต๊ อป คอนเสิร์ต

ชาเลนเจอร์ 3

อิชิตนั แอนด์ แลคตาซอย พรีเซ็นต์ ไนน์ตี ้ นอนสต๊ อป คอนเสิร์ต เต้ นไม่หยุด สุดทุกค่าย!
“คอนเสิร์ตนี ้ไม่มีเพลงช้ า” บอกเลยว่าวัยรุ่น90ห้ ามพลาด!
ปรากฏการณ์งานเต้ นมาราธอน ครัง้ แรกกับศิลปิ นต่างค่ายบนเวทีคอนเสิร์ตเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ น
มอส ปฏิภาณ/ นิโคล เทริโอ / ทาทา ยัง / โจอี ้ บอย / ไทรอัม คิงส์ดอม /
เจมส์ เรืองศักดิ์ / ลิฟท์ออย / เต๋า สมชาย / ที-สเกิร์ต / MR.Z
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
Line: @NEXTCOMPANY
FB: NEXTCOMPANY
IG: NEXTCOMPANY
#90snonstopconcert #เต้ นไม่หยุดสุดทุกค่าย #ตัวจริงต่างค่ายเพลงอะไรก็มนั ส์ #
NEXTCOMPANY

บริษัท เน็คส์ จากัด
ผู้ควบคุมโครงการ: บริษัท คูล โซลูชนั่ จากัด
โทร. 02-718-8588
มือถือ. 089-145-3909
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 02-262-3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 4,500 / 4,000 / 3,500 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,200 บาท
Concert

เวลาแสดง: 17:00-22:30 น.

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

EVENT NAME

THE ORGANIZER

August 27 - September 03, WorldSkills ASEAN Bangkok 2018
2018
Challenger 1-2

Competition

The WorldSkills ASEAN Bangkok 2018 will be held from August 31 to September 2,
2018. The ceremony will be held on August 30, 2018 and the closing ceremony will be
held on September 4, 2018. There will be 26 Skills, 6 categories. There will be more
than 300 competitors, more than 1,000 delegates from 10 ASEAN countries, and more
than 30,000 visitors will attend the event at IMPACT Muang Thong Thani.
Competition Day: August 27 - September 03, 2018 Time: 10:00-18:00 hrs.
Public Day: August 31 - September 02, 2018 Time: 10:00-18:00 hrs.

27 สิงหาคม - 03 กันยายน
2561

การแข่ งขันฝี มือแรงงานอาเซียน 2018

ชาเลนเจอร์ 1-2

การแข่งขันฝี มือแรงงานอาเซียน ครัง้ ที่ 12 จะจัดขึ ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561
โดยมีพิธีเปิ ดในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 และพิธีปิดในวันที่ 4 กันยายน 2561 มีการแข่งขัน
ทังหมด
้
26 สาขาอาชีพ 6 กลุม่ สาขา โดยจะมีเยาวชนที่เข้ าแข่งขันจาก 10 ประเทศ เจ้ าหน้ าที่
และคณะกรรมการจากอาเซียนและประเทศไทย และผู้ชมการแข่งขันเข้ าร่วมประมาณ 30,000
คน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Competition

WorldSkills Thailand Office, Department of Skill
Development, Ministry of Labour
Tel. 02-643-4988
Website: www.wsasean2018.com
Email: wsasean2018@gmail.com

กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
โทร. 02-643-4988
เว็บไซต์: www.wsasean2018.com
อีเมล: wsasean2018@gmail.com

วันแข่งขัน: 27 สิงหาคม - 03 กันยายน 2561 เวลา: 10:00-18:00 น.
บุคคลทัว่ ไป: 31 สิงหาคม - 02 กันยายน 2561 เวลา: 10:00-18:00 น.

August 29 - September 02, The 3rd Herbal and Food Fair : Eat Sustainably to Rejuvenate Life
2018
Hall 7-8

National Commission on Development of Local Health Wisdom, the Ministry of
Agriculture and Cooperatives and its network alliances for sustainable agriculture, food
sfaety and health are inviting the public to “the 3rd Herbal and Food Fair: Eat
Sustainably to Rejuvenate Life.” Get a chance to experience the science of anti-aging
from easy-to-find herbs and vegetables.
The event features a health workshop, “Open Up Chinese Doctor’s Kitchen” in which a
team of Chinese doctors will share their anti-aging secret recipes. This will be the first
healthy food festival with a wide variety of dishes including the rare local foods that are
tasty without trans fats.
Meet with top food gurus who will share their secrets of good health, along with more
than 50 short training programs.
About 300 herbal plants of rare varieties will be distributed freely each day, together
with 200 books on herbs published by Abhaibhubejhr.
Free health check-up and counseling services will also be provided by teams of
traditional Thai, Chinese and folk doctors.
Get ready to shop for quality herbal products from health stores with many special
offers and promotions at the event.

Exhibition (Public)

Time: 10:00-20:00 hrs.

29 สิงหาคม - 02 กันยายน
2561

มหกรรมสมุนไพรและอาหาร ครั ง้ ที่ 3 "กินเปลี่ยนวัย...กินอย่ างมั่นใจ ด้ วยเกษตรกรรม
ยั่งยืน"

* Subject to change without prior notice

Foundation for The Promotion of Thai Traditional and
Alternative Medicine, Ministry of Public Health
Show Manager: Ruayruenrom Co.,Ltd.
Tel. 02-744-7258
Mobile. 086-377-0198, 086-337-8815, 081-666-4990
Website: www.facebook.com/thaifoodforhealth3
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
อาคาร 7-8

EVENT NAME
คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านสุขภาพ และกระทรวงกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายด้ านเกษตรกรรมยัง่ ยืน อาหารปลอดภัยและสุขภาพ เชิญร่วมงาน มหกรรม
สมุนไพรและอาหาร ครัง้ ที่ 3 เปิ ดประสบการณ์ กินเปลี่ยนวัย…กินอย่างมัน่ ใจด้ วยเกษตรกรรม
ยัง่ ยืน
ร่วมเรี ยนรู้ศาสตร์ การชะลอวัย จากสมุนไพร และพืชผักใกล้ ตวั
- พบกับกิจกรรม Workshop เพื่อสุขภาพ “เปิ ดครัวหมอจีน” โดยทีมแพทย์จีนจะมาเผยเคล็ดลับ
แนะนาสูตรอาหารชะลอวัย
- ครัง้ แรกกับเทศกาลอาหารสุขภาพ หลากหลายสไตล์ พบอาหารพื ้นถิ่นที่หากินยาก อาหาร
สุขภาพ อร่อยได้ แบบไร้ ไขมันทรานส์
- พบสุดยอดกูรูที่จะมาแนะนาเคล็ดลับสุขภาพกับอบรมระยะสันมากกว่
้
า 50 หลักสูตร
- แจกฟรี พันธุ์สมุนไพรหายากวันละ 300 ต้ น และ หนังสือสมุนไพร วันละ 200 เล่ม โดย อภัย
ภูเบศร
- บริการตรวจ ปรึกษาสุขภาพฟรี กับแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน หมอพื ้นบ้ าน
- ช้ อปสินค้ าสมุนไพรคุณภาพและร้ านค้ าสุขภาพ พร้ อมโปรโมชัน่ พิเศษมากมายภายในงาน

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-20:00 น.

September 01, 2018

SCRUBB 18+ โตแล้ วทาอะไรก็ได้

Thunder Dome

Sold out all tickets.
For more information: www.bectero.com, www.facebook.com/bectero, Twitter:
@BEC_Tero_Ent and Instagram: BECTERO_ENTERTAINMENT

THE ORGANIZER
มูลนิธิสง่ เสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ควบคุมโครงการ: บริษัท รวยรื่นรมย์ จากัด
โทร. 02-744-7258
มือถือ. 086-377-0198, 086-337-8815, 081-666-4990
เว็บไซต์: www.facebook.com/thaifoodforhealth3

BEC-Tero Entertainment PCL.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456, 0 2262 3838
Website: www.thaiticketmajor.com
Email: callcenter@thaiticketmajor.com

Ticket are 1,900 (Seated)/ 1,700 (Standing)/ 1,500 (Seated)/ 1,300 (Standing) THB
Concert

Show Time: 19:00 hrs.

01 กันยายน 2561

SCRUBB 18+ โตแล้ วทาอะไรก็ได้

ธันเดอร์ โดม

Scrubb (สครับบ) โตเต็มวัยในวงการเพลง เตรียมถ่ายทอดประสบการณ์ 18 ปี บนเส้ นทางสาย
ดนตรี วันนี ้ บอล-ต่อพงศ์ จันทบุบผา และ เมื่อย-ธวัชพนธ์ วงศ์บญ
ุ ศิริ แห่งคณะ Scrubb
(สครับบ) ศิลปิ นที่มีผลงานเพลงคุณภาพถึง 7 อัลบัม้ มีเพลงฮิตที่ยงั คงติดหูวยั รุ่นมาทุกยุคทุก
สมัยตั ้งแต่ปี 2000 อย่าง “ทุกอย่าง”, “เข้ ากันดี”, “ใกล้ ”, “เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ”, “คู่
กัน”, “รอยยิ ้ม” และอีกหลายเพลงพวกเขามีโชว์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงคอนเสิร์ตใหญ่ที่เคยสร้ าง
ความประทับใจให้ แฟนเพลงมาแล้ วถึง 2 ครัง้ และในวันนี ้กับวัยที่โตขึ ้น Scrubb พร้ อมถ่ายทอด
ทุกประสบการณ์ สรรค์สร้ างงานครีเอทีฟ และเนรมิตรทุกไอเดียที่อยากทา ในคอนเสิร์ตที่โตที่สดุ
ของพวกเขา “SCRUBB 18+ โตแล้ วทาอะไรก็ได้ ” คอนเสิร์ตครัง้ นี ้ ทุกคนจะได้ เห็น scrubb ใน
มุมที่ โตขึ ้นด้ วยเพลงจากทุกอัลบัมที
้ ่จะเล่นเยอะที่สดุ กว่าที่เคยเล่นมา โตด้ วยดนตรีที่เรียบเรียง
ใหม่จดั จ้ านในแบบที่พวกเขาอยากทา

บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456, 0 2262 3838
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 1,900 (บัตรนัง่ )/ 1,700 (บัตรยืน)/ 1,500 (บัตรนัง่ )/ 1,300 (บัตรยืน) บาท
Concert

เวลาแสดง: 19:00 น.

September 01-09, 2018
Hall 1-4

Bangkok Furniture Fair 2018
Furniture , Home & Décor, Electronic & IT , Gardening, Pet , Fashion, Wedding, Health World Fair Co., Ltd.
& Beauty, SPA, Kid & Toys, Food
Tel. 02-731-1331
Website: www.worldfair.co.th
e-mail: operation@worldfair.co.th

Exhibition (Public)

Time: 11:00-21:00 hrs.

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
01-09 กันยายน 2561
อาคาร 1-4

EVENT NAME
บางกอกเฟอร์ นิเจอร์ แฟร์ 2561
งานแสดงสินค้ าเพื่อการชอปปิ ง้ ประจาปี 2018
สินค้ า และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร, อุปกรณ์ทาอาหารและเครื่องดื่ม, อาหารสาเร็จรูป และ
อาหารแช่แข็ง
เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ ขนม ของฝากจากภาคต่าง ๆ
เสื ้อผ้ าแฟชัน่ เครื่องแต่งกาย ทุกชนิด เครื่องประดับ เครื่องหนัง กระเป๋ า รองเท้ า
โซน Baby and kinds สินค้ า เพื่อแม่และเด็ก อาทิเช่น อาหารเสริ ม เสื ้อผ้ า ของเล่น เกมส์ เป็ นต้ น

Exhibition (Public)

เวลา: 11:00-21:00 น.

September 06-08, 2018

Concrete Asia 2018

Hall 7,
IMPACT Lakeside

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.

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

06-08 กันยายน 2561

Concrete Asia 2018

อาคาร 7,
ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี

งานแสดงสินค้ าระดับนานาชาติด้านอุตสาหกรรมคอนกรีต ที่รวบรวม เครื่องมืออุปกรณ์และ
เครื่องจักรทางด้ านคอนกรี ตและซีเมนต์อย่างครบวงจร รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีตา่ งๆไว้
ในที่เดียว โดยรวบรวมบริษัทชันน
้ าผู้เชี่ยวชาญกว่า 4,000 รายมาร่วมงาน และในปี นี ้เป็ นครัง้
แรกที่งาน Concrete Asia จับมือกับงาน INTERMAT ASEAN, นาแสดงสินค้ าด้ าน
อุตสาหกรรมการก่อสร้ างและระบบโครงสร้ างพื ้นฐาน ตอบโจทย์ความต้ องการของอุตสาหกรรม
คอนกรี ตและการก่อสร้ างให้ ครบวงจรมากที่สดุ

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

September 06-08, 2018

INTERMAT ASEAN 2018

Hall 5-6,
IMPACT Lakeside

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.

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

06-08 กันยายน 2561

INTERMAT ASEAN 2018

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER
บริษัท เวิลด์ แฟร์ จากัด
โทร. 02-731-1331
เว็บไซต์: www.worldfair.co.th
อีเมล: operation@worldfair.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.concrete-asia.com
Email: watinees@impact.co.th

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเมนท์ จากัด ร่วมกับ คอมเอ็กโป
เซียม กรุ๊ป
เอ็กซิบชิ นั่ 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
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
อาคาร 5-6,
ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี

EVENT NAME
INTERMAT ASEAN งานแสดงสินค้ าด้ านอุตสาหกรรมการก่อสร้ างและระบบโครงสร้ างพื ้นฐาน
ระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งเครื่องจักรออกเป็ น 5กลุม่ สาคัญได้ แก่ การรือ้ ถอน, ถนน,
เหมืองแร่, การก่อสร้ างอาคาร, และระบบการขนส่ง โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ทู ี่สนใจได้ พบกับ
นวัตกรรม และ ผลิตภัณฑ์ใหม่ลา่ สุดจากบริ ษัทชั ้นนากว่า 5,000 บริษัท/แบรนด์ ที่จะมาจัด
แสดงสินค้ าไว้ ในงานเดียว

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

September 06-08, 2018

ASEAN ENERGY WEEK 2018

Hall 8

“ASEAN ENERGY WEEK 2018” In conjunction with Powerex Asia 2018, Electric Asia
2018 and Asia Renewable Energy Expo 2018 are the only specialized Electrical,
Power Generation and Renewable Energy technology and equipment event that brings
together an international congregation of Government and private power, electric and
renewable energy companies and also its supporting industries gathered in Bangkok,
Thailand to showcase the latest developments in the electrical, power generation and
renewable energy industry.

Exhibition (Trade)

Time: 10:30-17:00 hrs.

06-08 กันยายน 2561

ASEAN ENERGY WEEK 2018

อาคาร 8

งาน Powerex Asia 2018, Electric Asia 2018 และ Asia Renewable Energy Expo 2018 ซึ่ง
อยูภ่ ายใต้ ASEAN ENERGY WEEK 2018 เป็ นงานแสดงด้ านเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยี
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานครบวงจรทังในรู
้ ปแบบของการผลิตและกระบวนการด้ านพลังงาน
ไฟฟ้าและพลังงานทดแทน ซึ่งได้ รวมเอาบริ ษัทธุรกิจทังขั
้ ้นต้ นและขั ้นปลายระดับนานาชาติเข้ า
ไว้ ด้วยกัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ แต่ละบริษัทสามารถโชว์ศกั ยภาพความพิเศษในด้ านเทคโนโลยีได้
อย่างเต็มที่ นอกจากนี ้ยังสามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ มากขึ ้นทังกั
้ บภาครัฐและเอกชน ค้ นหา
โอกาสในการลงทุนและหาคูค่ ้ าที่ดีเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้ ดียิ่งขึ ้น

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:30-17:00 น.

September 06-08, 2018

Oil & Gas Thailand (OGET) 2018

Hall 8

The 8th Edition of “Oil & Gas Thailand (OGET) 2018” is the only specialized oil & gas
and petrochemical event in Thailand that brings together an international congregation
of both upstream and downstream oil and gas companies and also its supporting
industries gathered in the capital city of Bangkok, Thailand to showcase the latest
developments in the oil and gas industry. The past edition have generated more than
3000 quality visitors and more than USD 50 Million worth of sales leads for exhibitors!

Exhibition (Trade)

Time: 10:30-17:00 hrs.

06-08 กันยายน 2561

Oil & Gas Thailand (OGET) 2018

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเมนท์ จากัด ร่วมกับ คอมเอ็กโป
เซียม กรุ๊ป
เอ็กซิบชิ นั่ โปรเจค
ติดต่อ: คุณ วาทินี สายทอง
โทร. 0 2833 5315
มือถือ. 08 6888 3448
เว็บไซต์: www.asean.intermatconstruction.com
อีเมล: watinees@impact.co.th

Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd.
Tel. 0 2513 1418
Mobile. 08 6417 7431
Website: www.asiapowerexpo.com,
www.asiaelectricexpo.com, www.renewasia-expo.com
Email: thai@asiafireworks.com

บริษัท ไฟร์ เวิร์คส มีเดีย (ไทยแลนด์) จากัด
โทร. 0 2513 1418
มือถือ. 08 6417 7431
เว็บไซต์: www.asiapowerexpo.com ,
www.asiaelectricexpo.com, www.renewasia-expo.com
อีเมล: thai@asiafireworks.com

Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd.
Tel. 0 2513 1418
Mobile. 08 6417 7431
Website: www.oilgasthai.com
Email: thai@asiafireworks.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
อาคาร 8

EVENT NAME
มหกรรมครั ้งที่ 8 ของ Oil & Gas Thailand (OGET) 2018 เป็ นงานแสดงด้ านเครื่องมืออุปกรณ์
และเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน ้ามัน, ก๊ าซและอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีใหญ่ที่สดุ ในระดับ
เอเชีย ได้ รวมเอาบริ ษัทธุรกิจน ้ามันและก๊ าซทั ้งกลุม่ ธุรกิจขันต้
้ นและขันปลายระดั
้
บนานาชาติเข้ า
ไว้ ด้วยกัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ แต่ละบริษัทสามารถโชว์ศกั ยภาพความพิเศษในด้ านเทคโนโลยีได้
อย่างเต็มที่ นอกจากนี ้ยังสามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ มากขึ ้น ค้ นหาโอกาสในการลงทุนและ
หาคูค่ ้ าที่ดีเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้ ดียิ่งขึ ้น งานครั ้งที่ผ่านมามีผ้ เู ข้ าชมคุณภาพมากกว่า 3000 คน
ทังผู
้ ้ ประกอบการรายอื่นๆ ทั ้งในประเทศและต่างประเทศรวมมูลค่าการซื ้อขายสินค้ า กว่า 50
ล้ านเหรียญสหรัฐ

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:30-17:00 น.

September 07-11, 2018

Bangkok Gems & Jewelry Fair 62 Edition September 2018

Challenger 1-3

The 62nd Bangkok Gems and Jewelry Fair will feature 900 companies in over 2,000
booths from selected domestic and overseas exhibitors. Explore products from
gemstones (precious stones, semi-precious stones), rough stones, diamonds, pearls,
precious metal, synthetic stones, costume and fashion jewelry, fine jewelry, gold
jewelry, silver jewelry, display and packaging, equipment and tools, jewelry parts,
machinery and more.
Pre-registration starts now at www.bkkgems.com

THE ORGANIZER
บริษัท ไฟร์ เวิร์คส มีเดีย (ไทยแลนด์) จากัด
โทร. 0 2513 1418
มือถือ. 08 6417 7431
เว็บไซต์: www.oilgasthai.com
อีเมล: thai@asiafireworks.com

nd

Department of International Trade Promotion, Ministry of
Commerce
Show Manager: XCON Co.,Ltd.
Tel. 0 2507 8392-3
DITP Call Center 1169
Website: www.bkkgems.com
Email: bkkgems@ditp.go.th

Highlights:
1. The Niche Showcase: Metro Men/ LGBT, The Moment, Heritage & Craftsmanship,
Spiritual Power, Beyond Jewelry/ Jewelry Cross over with lifestyle products such as
glasses, mobile phones, clocks, home décor such as crystal floors
2. The New Faces: Showcasing new brands and designers
3. The Jewellers: Designers from brands that participated in the Talent Thai and
Designers’ Room project will be joining activities in the fair, from business matching
activities, co-branding exhibition to jewelry design consulting services for jewelry
businesses
4. Seminars and Fashion Show
5. Facilities and Services: Shuttle Bus, Exclusive Lounge, Interpreters and Business
Matching

Exhibition (Trade&Public)

Trade Visitors: September 07-09, 2018 Time: 10:00-18:00 hrs.
Public Visitors: September 10, 2018 Time: 10:00-18:00 hrs.
Public Visitors: September 11, 2018 Time: 10:00-17:00 hrs.

07-11 กันยายน 2561

งานแสดงสินค้ าอัญมณีและเครื่ องประดับ ครั ง้ ที่ 62

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
ชาเลนเจอร์ 1-3

EVENT NAME
งานแสดงสินค้ าอัญมณีและเครื่องประดับ ครัง้ ที่ 62 มีบริ ษัททั ้งในประเทศและต่างประเทศเข้ า
ร่วมแสดงสินค้ าถึง 900 บริษัท ใน 2,000 คูหา พบกับสินค้ าหลากหลาย เช่น อัญมณีเจียระไน
อัญมณีไม่เจียระไน เพชร มุก โลหะมีคา่ อัญมณีสงั เคราะห์ เครื่องประดับเทียม เครื่องประดับมี
ค่า เครื่องประดับทอง เครื่องประดับเงิน อุปกรณ์จดั แสดงและบรรจุภณ
ั ฑ์ เครื่องมือการผลิต
ชิ ้นส่วนเครื่องประดับ เครื่องจักรและอื่นๆ
ไฮไลท์และกิจกรรมพิเศษต่างๆ:
1. นิทรรศการ The Niche Showcase: กลุม่ Metro Men/ LGBT, The Moment, Heritage &
Craftsmanship, Spiritual Power, Beyond Jewelry/ Jewelry Cross over กับ Lifestyle เช่น
Jewelry ประดับแว่นตา มือถือ นาฬิกา ของแต่งบ้ าน (Crystal Floor) เป็ นต้ น
2. กลุม่ ผู้ประกอบการหน้ าใหม่ The New Faces
3. คูหาแสดงสินค้ าและเวิร์คช็อป The Jewellers จากดีไซเนอร์ ที่เข้ าร่วมโครงการ Designers’
Room และ Talent Thai ภายในโซนมีสาธิตการทาเครื่องประดับ และสอนเทคนิคการผลิต
รวมถึงกิจกรรมเจรจาธุรกิจและให้ คาปรึกษาการทาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
4. กิจกรรมสัมมนาและแฟชัน่ โชว์
5. สิ่งอานวยความสะดวกและบริการต่างๆ เช่น รถ Shuttle Bus, โซน Exclusive Lounge ล่าม
และกิจกรรมเจรจาธุรกิจ

Exhibition (Trade&Public)

เจรจาธุรกิจ วันที่ 07-09 กันยายน 2561 เวลา: 10:00-18:00 น.
บุคคลทัว่ ไป วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา: 10:00-18:00 น.
บุคคลทัว่ ไป วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา: 10:00-17:00 น.

September 08, 2018

B5 Now 15 Concert

Arena

Ticket is available at Thaiticketmajor.
Call Center 0 2262 3456 or www.thaiticketmajor.com
For more information: www.bectero.com, www.facebook.com/bectero, Twitter:
@BEC_Tero_Ent and Instagram: BECTERO_ENTERTAINMENT

THE ORGANIZER
กรมส่งเสริมการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ผู้ควบคุมโครงการ: บริษัท เอ๊ กซ์คอน จากัด
โทร. 0 2507 8392-3
สายตรงการค้ าระหว่างประเทศ 1169
เว็บไซต์: www.bkkgems.com
อีเมล: bkkgems@ditp.go.th

BEC-Tero Entertainment PCL.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456, 0 2262 3838
Website: www.thaiticketmajor.com
Email: callcenter@thaiticketmajor.com

Ticket are 3,500 / 3,200 / 2,800 / 2,500 / 2,000 / 1,500 THB
Concert

Show Time: 19:00 hrs.

08 กันยายน 2561

บี ไฟว์ นาว 15

อารีน่า

บีไฟว์ (B5) เป็ นชื่อของโปรเจกต์พิเศษที่ตั ้งขึ ้นโดยบอย โกสิยพงษ์ ประกอบด้ วยศิลปิ นเลือดใหม่
ของเบเกอรี่มิวสิก ในขณะนันเพื
้ ่อทาอัลบัมพิ
้ เศษ เป็ นการแนะนาตัวก่อนแต่ละคนจะแยกย้ ายกัน
ไปออกอัลบัมเดี
้ ่ยว
สมาชิกของวง B5 ประกอบด้ วย ชลาทิศ ตันติวฒ
ุ , ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร, มาเรี ยม อัลคาลาลี่
นักร้ องหญิงคนเดียว, เค้ ก - อุทยั ปุญญมันต์ คิว-สวุ รี ะ บุญรอด นักร้ องนาวงฟลัวร์ ผลงาน
เพลงใช้ ชื่ออัลบั ้มว่า "Event" ซึ่ง เป็ นการนาเพลงต่างๆ ของเบเกอรี่มิวสิกมาเรียบเรียงใหม่ใน
สไตล์ของบีไฟว์ อาทิ บางสิ่ง (โมเดิร์นด็อก) ที่วา่ ง(พอส) ดาว(คริ สติน) คนไม่พิเศษ(นาเดีย) และ
เพลง อีกที ที่แต่งเนื ้อร้ องใหม่ โดยใช้ ทานองของเพลง Who What When Where Way(บอย โก
สิยพงษ์)
ตลอด 15 ปี ที่ผ่านมาสมาชิกทัง้ 5 ต่างแยกย้ ายกันไปสร้ างสรรค์ผลงานคุณภาพในสไตล์ของ
ตัวเอง และต่างประสบความสาเร็จ เป็ นที่ยอมรับในวงการเพลงตลอด ช่วงหลายปี ที่ผ่านมา
การกลับมารวมตัวกันในครั ้งนี ้สมาชิกทั ้ง 5 ได้ ให้ เหตุผลว่า เกิดจากความรัก ในเสียงเพลงและ
ความสนุกของมิตรภาพระหว่างเพื่อนที่อยากสร้ างความสุข รอยยิ ้ม ความฮา และเสียงหัวเราะที่
มากกว่าเสียงเพลงให้ กบั ทุกคน

บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456, 0 2262 3838
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 3,500 / 3,200 / 2,800 / 2,500 / 2,000 / 1,500 บาท
* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
Concert
September 08, 2018
Thunder Dome

EVENT NAME
เวลาแสดง: 19:00 น.
nd

Red Velvet 2 Concert (RED MARE IN BANGKOK)
Thai Fans, don’t tell me you've never had a sweet NIGHTMARE.....?
SM True is leading you to experience the mystery and sweetness of nightmare this
September with the popular girl group “Red Velvet” in their first concert in Thailand
The only chance to meet the unparalleled charms and unique colors of “Red Velvet”
through their mega hit songs and dazzling performances. Be ready to discover the
mysterious and thrilling experience together! More information will be announced soon,
please stay tuned on SM True Facebook page. #RedVelVet_REDMAREinBKK

Concert

Ticket are 6,000 / 4,800 (Standing) / 4,000 / 3,000 / 2,000 THB
Show Time: 17:00-20:00 hrs.

08 กันยายน 2561

Red Velvet 2nd Concert (RED MARE IN BANGKOK)
แฟน ๆ ชาวไทย อย่าบอกนะว่าคุณไม่เคยมีฝันร้ ายอันแสนหวาน.....?
SM True จะนาพาคุณไปสัมผัสกับความพิศวง และความหวานของฝั นร้ ายในเดือนกันยายนนี ้
กับเกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอต “Red Velvet” ในคอนเสิร์ตเดี่ยวครั ้งแรกในประเทศไทยของพวกเธอ โอกาส
เดียวที่คณ
ุ จะได้ สมั ผัสเสน่ห์อนั ยอดเยี่ยม และสีสนั อันโดดเด่นของ “Red Velvet” ผ่าน
หลากหลายแนวเพลงฮิต และเวทีการแสดงสุดอลังการ
แล้ วมาร่วมเปิ ดประสบการณ์อนั น่าพิศวง และตื่นเต้ นไปด้ วยกัน! สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติมจะแจ้ ง
ให้ ทราบที่นี่เร็ ว ๆ นี ้ รอติดตามกันได้ ทางเพจ SM True Facebook
#RedVelVet_REDMAREinBKK

ธันเดอร์ โดม

Concert

THE ORGANIZER

SM True Co.,Ltd.
Tel. 02-662-4440
Mobile. 082-547-6378
Website: www.allticket.com
Email: Veeranun_thi@truecorp.co.th

บริษัท เอสเอ็ม ทรู จากัด
โทร. 02-662-4440
มือถือ. 082-547-6378
เว็บไซต์: www.allticket.com
อีเมล: Veeranun_thi@truecorp.co.th

บัตรราคา 6,000 / 4,800 (บัตรยืน) / 4,000 / 3,000 / 2,000 บาท
เวลาแสดง: 17:00-20:00 น.

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.

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

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
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเมนท์ จากัด
บารุงรักษาอาคารและการบริ หารจัดการอาคาร งานเดียวที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญทางด้ าน FM เอ็กซิบชิ นั่ โปรเจค
ได้ สมั ผัสเทคโนโลยีและโซลูชนั่ ใหม่ๆ ที่จะมาผลิกโฉมการบริหารจัดการอาคารในอนาคต
ติดต่อ: คุณ ชานนท์ เอกรัตนากุล
โทร. 0 2833 5208
มือถือ. 08 9060 2772
เว็บไซต์: www.bmamexpoasia.com
อีเมล: chanone@impact.co.th

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

September 19-21, 2018

RetailEX ASEAN 2018

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
Hall 3-4

EVENT NAME
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

RetailEX ASEAN 2018

อาคาร 3-4

งานรี เทลเอ็กซ์ อาเซียน (RetailEx ASEAN) งานแสดงสินค้ าและการประชุมนานาชาติประจาปี
เพื่อผู้ประกอบการค้ าปลีกและแบรนด์มงุ่ เน้ นการทาตลาดอาเซียน หนึ่งในภูมิภาคที่มีอตั รา
เจริญเติบโตสูงที่สดุ ของโลก รี เทลเอ็กซ์ อาเซียน รวบรวม 4 ประเภทผู้แสดงสินค้ าหลักคือ
“ShopFIT” “ShopTECH” “Internet Retailing” และ “Marketing in Retail” เพื่อเข้ าถึง
กลุม่ เป้าหมายผู้เช้ าชมงานในอุตสาหกรรมกว่า 4,000 ราย ภายในงานยังได้ มีการจัดสัมมนา
หัวข้ อ “Internet Retailing Expo Conference” พร้ อมตอบโจทย์ทกุ ความต้ องการให้ แก่
ผู้ประกอบการค้ าปลีกและแบรนด์ ไม่วา่ ความต้ องการของคุณจะมีไว้ เพื่อธุรกิจร้ านค้ าที่เป็ นสิ่ง
ปลูกสร้ างหรือร้ านค้ าบนสื่อออนไลน์

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:30 น.

September 20-22, 2018

Beyond Beauty ASEAN-Bangkok 2018

Hall 5-8

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

บียอนด์ บวิ ตี ้ อาเซียน-แบ็งคอก 2018

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER
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

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเมนท์ จากัด ร่วมกับ Clarion
Events Pte Ltd และ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย
เอ็กซิบชิ นั่ โปรเจค
ติดต่อ: คุณ วิล ยุนเฟย
โทร. 0 2833 6336
มือถือ. 09 5950 9852
เว็บไซต์: www.retailexasean.com
อีเมล: yunfeiw@impact.co.th

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
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
อาคาร 5-8

EVENT NAME
ประตูสอู่ ตุ สาหกรรมความงามของภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ เวทีแสดงสินค้ าและการ
เจรจาธุรกิจชั ้นนารวบรวมผู้ประกอบการและตัวจริงในอุตสาหกรรมเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆ และร่วมสร้ างเครือข่ายทางธุรกิจ
พบผู้แสดงสินค้ าทังในและต่
้
างประเทศมากกว่า 850 ราย คาดต้ อนรับผู้เข้ าชมงานแสดงสินค้ า
จากทัว่ โลกกว่า 18,000 ราย ภายใต้ งานแสดงสินค้ าด้ านความงามที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในภูมิภาค
โดยครั ้งที่ 5 ของการจัดงานนี ้ได้ รวบรวมสินค้ า 6 ประเภทหลักไว้ ด้วยกันคือ สินค้ าความงามและ
เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์เพื่อเส้ นผมและเล็บ สินค้ าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บริษัทผู้รรับผลิตและ
บรรจุภณ
ั ฑ์ ศัลยกรรมความงามและผิวพรรณ สปาและสุขภาพ
เปิ ดตัวโซนใหม่ ในปี 2018 "โซนซัพพลายเชน" ซึ่งรวบรวมผู้ประกอบการด้ านวัตถุดิบ ผู้จาหน้ าย
วัสดุสาหรับทาบรรจุภณ
ั ฑ์ และโรงงานผู้รับจ้ างผลิต มาจัดแสดงสินค้ าและบริการภายในงาน

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:30 น.

September 26-30, 2018

TFIC Furniture 2018 (Outlet)

Hall 2-4

TFIC Furniture Outlet 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, sent directly from the factory for you to choose, featured with
the special price.

Exhibition (Public)

Time: 10:30-21:00 hrs.

26-30 กันยายน 2561

งานแสดงสินค้ าเฟอร์ นิเจอร์ ส่งออก

อาคาร 2-4

งานแสดงสินค้ าเฟอร์ นิเจอร์ TFIC Furniture Outlet เป็ นงานที่กลุม่ อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นาบริ ษัทสมาชิก ผู้สง่ ออกและผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ตวั จริง มา
จาหน่ายสินค้ าเฟอร์ นิเจอร์ คณ
ุ ภาพที่ได้ มาตรฐานการส่งออก ให้ กบั ผู้ซื ้อ ซึ่งต่างก็เป็ นแบรนด์ชนั ้
นาที่สง่ ตรงจากโรงงานมาให้ เลือกสรรหลากหลายสไตล์ เพื่อมาจัดจาหน่ายให้ แก่ประชาชน
ผู้สนใจในราคาสุดพิเศษ

Exhibition (Public)

เวลา: 10:30-21:00 น.

September 27-30, 2018

ร้ านเด็ด แฟร์

Hall 7-8

“Ran-Ded Fair” features a whole variety of famous and well-known products and food BANGKOK EXHIBITION COMPANY LIMITED
all over Thailand for over 400 stores with 7 interesting zones such as famous
Mobile. 08 5980 9699
restaurants from Ran Ded Prated Thai TV show, favorites fashion brands, home
decorations, Thai superstars brands, and activities in the main stage. The fair will also
features activities such as mini concerts, DIY workshop, special promotion from each
booths and eating challenge.
For more information and book, please contact 08 5980 9699

Exhibition (Public)

Time: 10:00-21:00 hrs.

27-30 กันยายน 2561

ร้ านเด็ด แฟร์

* Subject to change without prior notice

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

Thai Furniture Industry Club, The Federation of Thai
Industries
Tel. 02-345-1269-70
Mobile. 081-889-8350
Email: narinthorna@gmail.com

กลุม่ อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทร. 02-345-1269-70
มือถือ. 081-889-8350
อีเมล: narinthorna@gmail.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
อาคาร 7-8

EVENT NAME
THE ORGANIZER
ครัง้ แรกกับงาน “ร้ านเด็ดแฟร์ ” งานมหกรรมครัง้ ยิ่งใหญ่ ที่ยกทัพของเด็ดจากทัว่ ประเทศกว่า
บริษัท กรุงเทพ เอ็กซิบชิ นั่ จากัด
400 ร้ านค้ า มาไว้ ในงานถึง 7 โซนด้ วยกัน อาทิ โซนอาหารที่การันตีความอร่อยจากรายการร้ าน มือถือ. 08 5980 9699
เด็ดประเทศไทยและยอดรี ววิ จากคนทัว่ ประเทศ สินค้ าแฟชัน่ หลากหลาย ตอบโจทย์ทกุ เพศทุกวัย
ของตกแต่งบ้ านที่ทกุ ท่านตามหา พิเศษสุดกับบูธศิลปิ นดารา และกิจกรรมบนเวทีมากมายให้ ผ้ ู
เข้ าชมงานได้ ร่วมสนุก
ทังมิ
้ นิคอนเสิร์ตจากศิลปิ นคับคัง่ ชิมเมนูเด็ดจากเชฟชื่อดัง สร้ างสรรค์งานศิลปะกับกิจกรรม DIY
ที่นาเอาสิ่งต่างๆ รอบตัวมาทาให้ เกิดประโยชน์ สุดคุ้มไปกับโปรโมชัน่ จากร้ านค้ าต่างๆ เฉพาะ
ในงานนี ้เท่านัน้ และที่พลาดไม่ได้ คือการตามล่าหานักกินไว นักกินจุ ดุเดือดที่สดุ แห่งปี
ติดต่อสอบถามหรื อจองบูธ โทร. 08 5980 9699

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-21:00 น.

September 29-30, 2018

KCON 2018 THAILAND

Arena, Hall 1

Concert will be held at IMPACT Arena, features GOT7, PENTAGON, GOLDENCHILD,
(G)I-DLE, Sunmi, The East Light, THE BOYZ, Stray Kids, Wanna One, fromis_9,
MONSTA X and Chungha
Exhibition will be held at Exhibition Hall 1
For more information, please check on www.facebook.com/KCONGlobal

EJ Partners Co.,Ltd.
Mobile. 086-809-8892
Website: www.facebook.com/KCONGlobal
Email: asian-paradise@hotmail.com
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 02-262-3456
Website: www.thaiticketmajor.com
Email: callcenter@thaiticketmajor.com

Concert ticket price: Combo 9,500 (Seated & Standing) / 7,500 (Seated & Standing) /
5,500 (Seated) / 4,500 (Seated) / 3,500 (Seated) THB
Concert ticket price: Single 5,800 (Seated & Standing) / 4,800 (Seated & Standing) /
3,800 (Seated) / 2,800 (Seated) / 1,800 (Seated) THB
Convention ticket is 500 THB / day
Concert & Exhibition
(Public)

Show Time: 10:00-22:00 hrs.

29-30 กันยายน 2561

KCON 2018 THAILAND

อารีน่า, อาคาร 1

โชว์คอนเสิร์ตที่อิมแพ็ค อารี น่า รวมศิลปิ น อาทิ GOT7, PENTAGON, GOLDENCHILD,
(G)I-DLE, Sunmi, The East Light, THE BOYZ, Stray Kids, Wanna One, fromis_9,
MONSTA X, Chungha และงานนิทรรศการ ที่อาคาร 1
รายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/KCONGlobal

อี เจ พาร์ ทเนอร์ จากัด
มือถือ. 086-809-8892
เว็บไซต์: www.facebook.com/KCONGlobal
อีเมล: asian-paradise@hotmail.com
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 02-262-3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

บัตรราคา คอมโบ้ 9,500 (บัตรนัง่ & บัตรยืน) / 7,500 (บัตรนัง่ & บัตรยืน) / 5,500 (บัตรนัง่ ) /
4,500 (บัตรนัง่ ) / 3,500 (บัตรนัง่ ) บาท
บัตรราคา ซิงเกิ ้ล 5,800 (บัตรนัง่ & บัตรยืน) / 4,800 (บัตรนัง่ & บัตรยืน) / 3,800 (บัตรนัง่ ) /
2,800 (บัตรนัง่ ) / 1,800 (บัตรนัง่ ) บาท
บัตรเข้ าชมงานคอนเวนชัน่ 500 บาท / วัน
Concert & Exhibition
(Public)

เวลาแสดง: 10:00-22:00 น.

October 03-07, 2018

24th Discount Overload

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
Hall 5-8

Exhibition (Public)

03-07 ตุลาคม 2561
อาคาร 5-8

Exhibition (Public)

October 04-07, 2018
Hall 3-4

EVENT NAME
THE ORGANIZER
The event will gather tons of goods from many leading brands which will be sold in the The Mall Group Co., Ltd.
very special price up with special session "Super Shock Price"
Mobile. 090-231-7254
Website: www.themallgroup.com
October 03-05, 2018: Time 11:00-22:00 hrs.
October 06-07, 2018: Time 10:00-22:00 hrs.
มหกรรมลดทะลุพิกัด ครั ง้ ที่ 24
เดอะมอลล์ กรุ๊ป ยกขบวนสินค้ าทังจากห้
้
างสรรพสินค้ าและศูนย์การค้ าในเครือมา ลดราคา
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จากัด
สูงสุด 80% เพื่อเอาใจบรรดานักช้ อป
มือถือ. 090-231-7254
มหกรรมลดทะลุพิกดั รวบรวมสินค้ าหลากหลายแบรนด์ชนน
ั ้ ากว่า 1,000,000 รายการ จาก
เว็บไซต์: www.themallgroup.com
ห้ างสรรพสินค้ าและร้ านค้ าชันน
้ าภายในศูนย์การค้ ามาลดราคา อาทิ เครื่องเสียง เครื่องใช้ ไฟฟ้า ของตกแต่งบ้ าน ชุดเครื่องนอน - เครื่องครัว เสื ้อผ้ าแฟชัน่ แบรนด์ชนน
ั ้ า ทังผู
้ ้ ชาย
– ผู้หญิง อุปกรณ์กีฬา เสื ้อผ้ า รองเท้ า ทังแบรนด์
้
ไทย แบรนด์ตา่ งประเทศ นอกจากนี ้ยังมีโซน
อาหารแสนอร่อย และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ขนมาให้ ช้อปแบบเพลิดเพลินกับโปรโมชัน่ ร่วมกับบัตร
เครดิตชั ้นนา พิเศษสุดๆ กับช่วงเวลาแห่งการช้ อปปิ ง้ สินค้ า Super Shock Price ลดต่ากว่าทุก
ทุกวัน เวลา 13.00 น. / 16.00 น. / 19.00 น.
03-05 ตุลาคม 2561: เวลา 11:00-22:00 น.
06-07 ตุลาคม 2561: เวลา 10:00-22:00 น.
SmartHeart presents Thailand International Pet Variety
“SmartHeart presents Thailand International Pet Variety”, episode 8, the leading pet
exhibition in Thailand welcomes all pet lovers and their adorable pets to the exciting
fabulous pet competitions and incredible pet activities, Being along and show-off the
untapped potential of your pets to the show, enjoy shopping caravans of discounted of
pet products, such as unique accessories, lovely costumes and health care goods
from over 200 exhibit booths, covering 10,000 sq.m. Let’s find out the new outstanding
experiences of pets showing only in this event!
Ticket is 25 THB

Exhibition (Public)

Time: 10:00-20:00 hrs.

04-07 ตุลาคม 2561
อาคาร 3-4

สมาร์ ทฮาร์ ท พรีเซ้ นต์ ไทยแลนด์ อินเตอร์ เนชั่นนัล เพ็ท วาไรตี ้
“สมาร์ ทฮาร์ ท พรีเซ้ นต์ ไทยแลนด์ อินเตอร์ เนชัน่ นัล เพ็ท วาไรตี ้” ตอน “อะโลฮ่า เริ งร่า ฮาวาย
เอี ้ยน” การกลับมาอีกครั ้งของงานรวมพลสัตว์เลี ้ยงที่เอาใจคนรักสัตว์โดยเฉพาะ! พร้ อมต้ อนรับ
พลพรรคคนรักสัตว์ด้วยสัตว์เลี ้ยงแสนน่ารักนานาชนิดที่ยกขบวนมาอยูภ่ ายใต้ หลังคาเดียวกัน
ตื่นตาตื่นใจกับการประกวดและกิจกรรมสุดพิเศษที่จะโชว์ความสามารถพิเศษของสัตว์เลี ้ยง
ชนิดต่างๆ ออกมาประชันกันอย่างที่คณ
ุ คาดไม่ถึง! อีกทั ้งยังเพลิดเพลินกับขบวนสินค้ าราคา
พิเศษสาหรับสัตว์เลี ้ยงมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นเครื่องประดับที่มีสไตล์ เครื่องแต่งกายที่แสนน่ารัก
รวมไปถึงสินค้ าที่จะดูแลสุขภาพสัตว์เลี ้ยง กับร้ านค้ ามากกว่า 200 ร้ านครอบคลุมพื ้นที่กว่า
10,000 ตารางเมตร คนรักสัตว์พลาดไม่ได้
บัตรเข้ าชมงาน 25 บาท

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-20:00 น.

October 18-20, 2018

CEBIT ASEAN Thailand 2018

* Subject to change without prior notice

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Show Manager: IMPACT Exhibition Organizer
Tel. 0 2833 5122
Website: www.pet-variety.com
Email: contact@pet-variety.com

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้ควบคุมโครงการ: อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ ออกาไนเซอร์
โทร. 0 2833 5122
เว็บไซต์: www.pet-variety.com
อีเมล: contact@pet-variety.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
Hall 7-8

EVENT NAME
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.

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:30 hrs.

18-20 ตุลาคม 2561

ซีบทิ อาเซียน ไทยแลนด์ 2018

อาคาร 7-8

ซีบทิ อาเซียน ไทยแลนด์ งานแสดงสินค้ าและเจรจาธุรกิจด้ านอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทลั อันดับหนึ่งของโลก ครั ้งแรกในประเทศไทย อาทิ เทคโนโลยีการสื่อสาร
โครงสร้ างเครือข่ายและความปลอดภัย ระบบจัดเก็บข้ อมูล ระบบคลาวด์ โซลูชนั่ ธุรกิจ อุปกรณ์
ต่อพวงและอุปกรณ์เสริม IoT และเทคโนโลยีอจั ฉริยะ อุตสาหกรรมการผลิต รวมไปถึงนวัตกรรม
ใหม่ (AR/VR/ UAV/ วิทยาการหุน่ ยนต์/ การพิมพ์ 3 มิต)ิ ด้ วยความร่วมมือและการสนับสนุนจาก
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงมัน่ ใจได้ วา่ CEBIT
ASEAN Thailand เป็ นเวทีกลางที่จะมอบโอกาสอย่างไม่มีที่สิ ้นสุด ให้ แก่ธุรกิจที่ต้องการก้ าวสู่
ระดับแนวหน้ าด้ านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:30 น.

October 25-27, 2018

IFSEC Southeast Asia 2018 - Bangkok Edition

Hall 1

IFSEC Southeast Asia is the event for the whole security, fire and safety industry
around the region. More than 350 world-renowned brands wil showcase their latest
product in CCTV, Access Control & Biometrics, Cyber Security, Fire Alarms / Detection
/ Protection, Home Automation, Personal Protection Equipment, Perimeter Protection
and products on the show floor. The three days event will attract more than 10,000
trade visitors including government, law enforcement bodies, security practitioner,
distributor, installer and others coming from around Southeast Asia region. For more
information, please log on to www.ifsecsea.com

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

25-27 ตุลาคม 2561

IFSEC Southeast Asia 2018 - Bangkok Edition

อาคาร 1

งาน IFSEC Southeat Asia เป็ นงานนิทรรศการที่รวบรวมอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย
และ การควบคุมอัคคีภยั ในภูมิภาค ซึ่งมีบริษัทชันน
้ ามากกว่า 350 บริษัทร่วมแสดงสินค้ าและ
เทคโนโลยีใหม่ลา่ สุดภายในงาน อาทิเช่น กล้ องวงจรปิ ด ระบบตรวจสอบทางชีวภาพ ระบบ
เตือนอัคคีภยั ระบบตรวจจับ อุปกรณ์ป้องกันตัว และอื่นๆอีกมากมาย ตลอดงานทังสามวั
้
นคาด
ว่าจะมีผ้ เู ข้ าชมงานกว่า 10,000คน ซึ่งรวมไปถึง เจ้ าหน้ าที่จากรัฐบาล ตารวจ ผู้คมุ ตัวแทน
จาหน่าย และผู้เข้ าชมที่มาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติม ท่าน
สามารถเยี่ยมชมเวปไซต์ www.ifsecsea.com

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

November 01-04, 2018

THAI TEAW THAI 2018 (49thTTT)

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER
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

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

UBM Malaysia
Tel. +66 2035 5000
Mobile. +6019 2205151
Website: www.ifsecsea.com
Email: tj.tan@ubm.com

UBM Malaysia
โทร. +66 2035 5000
มือถือ. +6019 2205151
เว็บไซต์: www.ifsecsea.com
อีเมล: tj.tan@ubm.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
Hall 3-4

EVENT NAME
THE ORGANIZER
Thailand's biggest travel fair at IMPACT " Thai Tiew Thai#49th" features exclusive offers P.K. EXHIBITION MANAGEMENT CO.,LTD
and promotions from Thailand's best tours, hotels, airlines, spas, cruised, car rentals, Tel. 0 2307 8555
travel gears and much more.
Website: www.thaiteawthaiplaza.com
Email: sales@pkexhibition.com

Exhibition (Public)

Time : 10:00-21:00 hrs.

01-04 พฤศจิกายน 2561

งานไทยเที่ยวไทย ครั ง้ ที่ 49

อาคาร 3-4

เตรี ยมพบกับมหกรรมท่องเที่ยวครัง้ ยิ่งใหญ่แห่งปี กับงานไทยเที่ยวไทยครั ้งที่ 49 พร้ อมโปรโมชัน่ บริษัท พี.เค. เอ็กซิบชิ นั่ แมนเนจเม้ นท์ จากัด
พิเศษให้ ผ้ รู ักการท่องเที่ยวได้ เลือกซื ้อ และชมจุใจ ทังแพ็
้ คเกจทัวร์ โรงแรม รีสอร์ สายการบิน
โทร. 0 2307 8555
สปา รถเช่า เรื อท่องเที่ยว อุปกรณ์เดินทาง และท่องเที่ยวครบครันมากมาย
เว็บไซต์: www.thaiteawthaiplaza.com
อีเมล: sales@pkexhibition.com

Exhibition (Public)

เวลา : 10:00-21:00 น.

November 01-04, 2018

4 Anniversary BEEHIVE BE HAPPY FUN FEST
“BEEHIVE Lifestyle Mall”, the first ever lifestyle mall on Bond Street, located in the
heart of Muang Thong Thani, is celebrating its fourth anniversary and success. Checkin and shop till you drop, various food and drink, fashion clothes and accessories, DIY,
home decoration, 2nd Hand and handmade goods. Enjoy your shopping experience
with your family.
For booth booking please contact to 02-833-5123 or
Email: Porntiwap@impact.co.th
For more Information: www.facebook.com/BeeHiveLifestyleMall

BEEHIVE Lifestyle Mall,
Muang Thong Thani

Exhibition (Public)

01-04 พฤศจิกายน 2561

th

November 01-02, 2018 Time: 17:00-22:00 hrs.
November 03-04, 2018 Time: 12:00-22:00 hrs.
th

4 Anniversary BEEHIVE BE HAPPY FUN FEST
บีไฮฟ ไลฟ์สไตล์มอลล์, เมือง “บีไฮฟ ไลฟ์สไตล์มอลล์” ฉลองครบรอบ 4 ปี กับไลฟ์สไตล์มอลล์แห่งแรกและแห่งเดียวบนถนน
ทองธานี
บอนด์สตรีท ทาเลทอง ใจกลางเมืองทองธานี ครบครันด้ วยสินค้ าไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย จัดงาน
“4th Anniversary BEEHIVE BE HAPPY FUN FEST" เช็คอิน ช้ อปปิ ง้ ฟิ นกันทังครอบครั
้
ว ยก
ขบวนเสื ้อผ้ า แฟชัน่ เครื่องประดับ ของใช้ ของตกแต่งบ้ าน เครื่องสาอาง งานแฮนด์เมด สินค้ า
มือสองเกรดคุณภาพ ต้ นไม้ อาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมเครื่องเล่น ฯลฯ
สนใจพื ้นที่ติดต่อคุณฮันนี่ 02-833-5123 หรื ออีเมล Porntiwap@impact.co.th
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่ www.facebook.com/BeeHiveLifestyleMall

Exhibition (Public)

01-02 พฤศจิกายน 2561 เวลา: 17:00-22:00 น.
03-04 พฤศจิกายน 2561 เวลา: 12:00-22:00 น.

November 08-11, 2018

SIGN ASIA EXPO 2018/ BANGKOK LED & DIGITLAL SIGN 2018 In Conjunction with
APPPEXPO THAILAND

Hall 2-3

Exhibition (Public)

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Show Manager: IMPACT Exhibition Organizer
Tel. 02-833-5123
Website: www.pet-variety.com
Email: Porntiwap@impact.co.th

The 16 years as the pioneer in organizing international Signage & Advertising Trade
Show in Thailand since 2002

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้ควบคุมโครงการ: อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ ออกาไนเซอร์
โทร. 02-833-5123
เว็บไซต์: www.pet-variety.com
อีเมล: Porntiwap@impact.co.th

IBRIX Co., Ltd.
Tel. 0 2574 6511 Ext. 102-107
Mobile. 09 4874 7671, 08 6361 9178
Website: www.signasiaexpo.com
Email: beeibrixbangkok@gmail.com

November 08-10, 2018 Time: 10:00-20:00 hrs.
November 11, 2018 Time: 10:00-19:00 hrs.

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
08-11 พฤศจิกายน 2561
อาคาร 2-3

Exhibition (Public)

November 09-18, 2018
Hall 5-8

Exhibition (Public)

09-18 พฤศจิกายน 2561
อาคาร 5-8

Exhibition (Public)

November 10-18, 2018
Challenger 3

EVENT NAME
SIGN ASIA EXPO 2018/ BANGKOK LED & DIGITLAL SIGN 2018 In Conjunction with
APPPEXPO THAILAND
Sign Asia Expo/Bangkok LED & Digital Sign 2018 จัดร่วมกันกับ "APPPEXPO THAILAND"
ยักษ์ใหญ่ผ้ จู ดั งาน Sign จากเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน งานแสดงสินค้ านานาชาติธุรกิจป้าย โฆษณา
และสื่อนอกบ้ าน ครัง้ ที่ 16 ที่เปิ ดโอกาสให้ นักธุรกิจวงการป้าย LED สื่อโฆษณา สื่อนอกบ้ าน
และการออกแบบตกแต่งจากทัว่ ประเทศ และต่างประเทศกว่า 40 ประเทศ เข้ าชมงาน พร้ อม
สัมมนาเวิร์คช็อปเชิงปฏิบตั ิการจากกูรูวงการป้าย

THE ORGANIZER

บริษัท ไอบริก จากัด
โทร. 0 2574 6511 ต่อ 102-107
มือถือ. 09 4874 7671, 08 6361 9178
เว็บไซต์: www.signasiaexpo.com
อีเมล: beeibrixbangkok@gmail.com

08-10 พฤศจิกายน 2561 เวลา: 10:00-20:00 น.
11 พฤศจิกายน 2561 เวลา: 10:00-19:00 น.
Homepro Expo #28
One-stop-shop for innovative household products, featuring furniture and household
accessories

Home Product Center Public Co., Ltd.
Tel. 0 2831 6000
Website: www.homepro.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
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
อุปกรณ์ตกแต่งบ้ านครบวงจร จัดมหกรรมต้ นแบบงานเรื่องบ้ านตัวจริง และครบวงจรที่สดุ ที่คณ
ุ โทร. 0 2831 6000
พลาดไม่ได้ ให้ ช้อปจุใจ 10 วัน
เว็บไซต์: www.homepro.co.th
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.
Furniture Fair 2018
Furniture , Home & Décor, Electronic & IT , Gardening, Pet , Fashion, Wedding, Health World Fair Co., Ltd.
& Beauty, SPA, Kid & Toys, Food
Tel. 02-731-1331
Website: www.worldfair.co.th
e-mail: operation@worldfair.co.th

Exhibition (Public)

Time: 11:00-21:00 hrs.

10-18 พฤศจิกายน 2561

เฟอร์ นิเจอร์ แฟร์ 2561

ชาเลนเจอร์ 3

งานแสดงสินค้ าเพื่อการชอปปิ ง้ ประจาปี 2018
สินค้ า และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร, อุปกรณ์ทาอาหารและเครื่องดื่ม, อาหารสาเร็จรูป และ
อาหารแช่แข็ง
เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ ขนม ของฝากจากภาคต่าง ๆ
เสื ้อผ้ าแฟชัน่ เครื่องแต่งกาย ทุกชนิด เครื่องประดับ เครื่องหนัง กระเป๋ า รองเท้ า
โซน Baby and kinds สินค้ า เพื่อแม่และเด็ก อาทิเช่น อาหารเสริ ม เสื ้อผ้ า ของเล่น เกมส์ เป็ นต้ น

Exhibition (Public)

เวลา: 11:00-21:00 น.

November 14-18, 2018

DIY Art Market

* Subject to change without prior notice

บริษัท เวิลด์ แฟร์ จากัด
โทร. 02-731-1331
เว็บไซต์: www.worldfair.co.th
อีเมล: operation@worldfair.co.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
EVENT NAME
On the lawn of the IMPACT Music and Arts Festival "DIY Art Market" the meeting point for Hipster. The event
Arena
includes IDEA & DIY items, clothing, fashion accessories and home decoration in a
variety of stylish shops with more than 80 stores that you can shop all you drop! Enjoy
the beautiful ambience and get the moment of happiness in the heart of Muangthong
Thani. Let’s have fun with many activities such as workshop, enjoy live music and good
food in 2,000 square meters area. Come and make your day special here on 14-18
November 2018 at 04.00 PM-10.00 PM on the lawn of the IMPACT Arena, IMPACT
Exhibition and Convention Center, MuangThongThani. For more information, please
call 02 - 833 - 5125 or email kaittiratw@impact.co.th
Exhibition (Public)

Time: 16:00-22:00 hrs.

14-18 พฤศจิกายน 2561

ดีไอวาย อาร์ ท มาร์ เก็ต

ลานสนามหญ้ าหน้ าอิมแพ็ค
อารีน่า

เทศกาลดนตรีและศิลปะ สาหรับเหล่าคนชิคๆ “DIY Art Market” จุดรวมพลคน Hipster พร้ อม
ด้ วยสินค้ า IDEA & DIY ทังเสื
้ ้อผ้ า เครื่องประดับ แฟชัน่ และของตกแต่งบ้ าน รวมถึง
หลากหลายสินค้ าที่มีสไตล์ กว่า 80 ร้ านค้ า ที่มาให้ คณ
ุ ได้ ช้อป ชิม ชิลกันกับบรรยากาศสวนสวย
ใจกลางเมืองทองธานี และยังอัดแน่นไปด้ วยกิจกรรมฮิปส์ๆ มากมาย อาทิ เวทีนาเสนอสินค้ า
และไอเดีย เพลิดเพลินไปกับดนตรี สดเพราะๆ นิทรรศการภาพวาดจากสถาบันต่างๆ ที่มา
ร่วมกันสร้ างสรรค์งานศิลปะ ตบท้ ายด้ วยเดินชิมอาหาร ถ่ายรูปเช็คอินแบบเก๋ๆ บนพื ้นที่กว่า
2,000 ตารางเมตร
พิเศษสุดๆ แบบห้ ามพลาดกับกิจกรรม Work Shop DIY จัดสวนขวด ปลูกต้ นกระบองเพชร
อุปกรณ์ตกแต่ง DIY ฯลฯ เอาใจสายฮิปส์ ชอบประดิดประดอย แล้ วพบกันในงาน “DIY Art
Market” 14-18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00-22.00 น. บริเวณลานสนามหญ้ าหน้ าอิมแพ็ค
อารี น่า ศูนย์แสดงสินค้ าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.
02-833-5125 หรื ออีเมล์ kaittiratw@impact.co.th

Exhibition (Public)

เวลา: 16:00-22:00 น.

November 17-18, 24-25,
2018

BABB BIRD BIRD SHOW # 11-2018 : DREAM JOURNEY

Arena

Ticket is available at www.thaiticketmajor.com Or Call Center 0 2262 3456
For more information: www.facebook.com/BabbBirdBirdShow

THE ORGANIZER
IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Show Manager: IMPACT Exhibition Organizer
Tel. 02-833-5125
Email: kaittiratw@impact.co.th

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้ควบคุมโครงการ: อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ ออกาไนเซอร์
โทร. 02-833-5125
อีเมล: kaittiratw@impact.co.th

GMM Grammy PCL.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
Email: callcenter@thaiticketmajor.com

Ticket are 6,500 (VIP) / 6,000 / 5,000 / 4,000 / 3,500 / 2,500 / 2,000 / 1,500 THB
Concert

17-18, 24-25 พฤศจิกายน
2561

November 17, 24, 2018 Show Time: 19:00 hrs.
November 18, 25, 2018 Show Time: 15:00 hrs.
แบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์ ครั ง้ ที่ 11” ในตอน “DREAM JOURNEY” (ดรีม เจอร์ น่ ีย์)

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

EVENT NAME
เตรี ยมกลับมาสร้ างความสุขให้ แฟนแบบเบิร์ดเบิร์ดได้ ร่วมเดินทางไปกับความฝั นครัง้ ใหม่
การเดินทางครั ้งใหม่ที่จะพาแฟน ๆ ไป เจอนัน่ ..เจอโน่น..เจอนี่ แบบไม่มีที่สิ ้นสุด โดยซูเปอร์
สตาร์ ตลอดกาล “เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์” หลังให้ แฟนๆ ต้ องรอคอยความสุข ความสนุกสนาน
ใน “แบบเบิร์ดเบิร์ด” ยาวนานถึง 6 ปี เต็ม จากครั ้งล่าสุดเมื่อปี 2555
ความสุขและความสนุกในแบบเบิร์ดเบิร์ด รอทุกคนอยูน่ ะครับ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ facebook : แบบเบิร์ดเบิร์ด
#birdthongchai #thongchaimcintyre #babbbirdbird #คิดถึงแบบเบิร์ดเบิร์ด

THE ORGANIZER
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

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

17, 24 พฤศจิกายน 2561 เวลาแสดง: 19:00 น.
18, 25 พฤศจิกายน 2561 เวลาแสดง: 15:00 น.

November 29 - December
th
The 35 Thailand International Motor Expo 2018
10, 2018
Challenger 1-3

Enjoy Driving! Before Driverless Era

Inter-Media Consultant Co., Ltd.
Tel. 0 2641 8444
Website: www.motorexpo.co.th
Email: contact@motorexpo.co.th

Press Day and VIP day on November 28, 2018
Opening ceremony and Grand Charity day on November 29, 2018
Public Show on November 29 - December 10, 2018
Monday - Friday: 12:00-22:00 hrs.
Saturday - Sunday and Holiday: 11:00-22:00 hrs.
Exhibition (Public)

Ticket is 100 THB

29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม
มหกรรมยานยนต์ ครั ง้ ที่ 35
2561
ชาเลนเจอร์ 1-3

ขับสนุก! ก่อนยุคไร้ คนขับ

บริษัท สื่อสากล จากัด
โทร. 0 2641 8444
เว็บไซต์: www.motorexpo.co.th
อีเมล: contact@motorexpo.co.th

วันผู้สื่อข่าว วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
พิธีเปิ ดงาน และวันการกุศล วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
วันจัดแสดงสาหรับบุคคลทัว่ ไป วันที่ 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2561
จ. - ศ. เปิ ดเวลา 12:00-22:00 น.
ส. - อา. และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิ ดเวลา 11:00-22:00 น.
Exhibition (Public)

บัตรเข้ าชมงาน 100 บาท

November 30 - December Thailand Friendly Design Expo 2018
03, 2018
Hall 2
Tourism for all, Supporting Ageing Society, Promoting the Rights of People with
disabilities.
Friendly design products, Technologies, Innovations, Medical Equipment/Devices,
Tour Packages, Financial Services, Insurance, Friendly Design Consulting Services,
Trading Opportunities.
Exhibition (Public)

Grand Prix Internatioonal Public Company Limited
Tel. 0 2522 1731-8 ext. 205
Website: www.thailandfriendlydesignexpo.com
Email: pansotog_opp@hotmail.com

Time : 09:00-19:00 hrs.

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

EVENT NAME
30 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม มหกรรมอารยสถาปั ตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทัง้ มวล ครั ง้ ที่ 3
2561
อาคาร 2

แนวคิดหลักของการจัดงานในปี นี ้คือ "การท่องเที่ยวเพื่อคนทังมวล
้
รองรับสังคมผู้สงู วัย ส่งเริม
สิทธิคนพิการ"
มหกรรมอารยสถาปั ตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทังมวล
้
ครั ้งที่ 3 : เพื่อการรณรงค์ และ
ส่งเสริ มอารยสถาปั ตย์ หรือ Friendly Design ช่วยอานวยความสะดวกให้ ผ้ สู งู อายุ ผู้ป่วยพักฟื น้
ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และคนที่ใช้ รถเข็น สามารถเข้ าถึงตึกอาคาร สถานที่
แหล่งท่องเที่ยว ระบบขนส่งมวลชน และบริการสาธารณะต่างๆได้ โดยสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย
เป็ นธรรม ทัว่ ถึง เท่าเทียม ทัว่ ไทย ก้ าวไกลในเวทีโลก

Exhibition (Public)

เวลา: 09:00-19:00 น.

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER

บริษัท กรังปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
โทร. 0 2522 1731-8 ต่อ 205
เว็บไซต์: www.thailandfriendlydesignexpo.com
อีเมล: pansotog_opp@hotmail.com
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