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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
April 21, 2018
Arena

EVENT NAME
20 MOS-TATA CONCERT
Book tickets at Thaiticketmajor
Call Center 0 2262 3456 Or www.thaiticketmajor.com

Concert

Ticket are 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,200 THB
Show Time: 19:00 hrs.

21 เมษายน 2561

20th MOS-TATA CONCERT

อารี น่า

“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 และครัง้ แรกของครี 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

Concert

THE ORGANIZER

th

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

บริ ษัท บี-แอปโซลูท จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,200 บาท
เวลาแสดง: 19:00 น.

April 21-29, 2018
Hall 5-8

Furniture Show 2018
- Furniture
- Electronic
- Fashion
- Beauty and Jewelry
- Wedding
- Food

Exhibition (Public)

Time: 10:00-21:00 hrs.

21-29 เมษายน 2561
อาคาร 5-8

Furniture Show 2018
กลับมาอีกครั ้ง กับงานแสดงสินค้ าเฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งบ้ าน Furniture Show 2018 ที่ บริ ษัท เวิลด์ แฟร์ จากัด
รวมผู้ผลิต และผู้จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ชุดห้ องนอน ห้ องครัว ห้ องรับแขก เครื่องใช้ ไฟฟ้า
โทร. 0 2731 1313
อุปกรณ์อานวยความสะดวก มากที่สดุ ของเมืองไทย หลากหลายดีไซน์ เฟอร์ นิเจอร์ มาไว้ ที่นี่ เว็บไซต์: www.worldfair.co.th
อีเมล: sutee_dew@hotmail.com

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-21:00 น.

April 25, 2018
IMPACT Challenger
(Jupiter 4-7)

Ready to beat Malaria : World Malaria Day

Meeting

Time: 08:00-12:00 hrs.

25 เมษายน 2561

รณรงค์ กำจัดโรคไข้ มำลำเรี ย ปี 2561

Press Conference Ready to beat Malaria : World Malaria Day by Department of
Disease Control, Ministy of Public Health

* Subject to change without prior notice

World Fair Co., Ltd.
Tel. 0 2731 1313
Website: www.worldfair.co.th
e-mail: sutee_dew@hotmail.com

Department of Disease Control, Ministy of Public Health
Mobile. 09 0554 6655
Website: www.thaivbd.org
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
EVENT NAME
อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ (จูปิเตอร์ แถลงข่าวการรณรงค์กาจัดโรคไข้ มาลาเรี ย ปี 2561 โดยสานักโรคติดต่อนาโดยแมลง กรม
4-7)
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Meeting

เวลา: 08:00-12:00 น.

April 25-27, 2018

The 17th Chulalongkorn University Veterinary Conference 2018
Meeting by Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University

IMPACT Forum (Grand
Diamond Ballroom /
Sapphire 201-206)
Meeting

Time: 08:00-17:00 hrs.

25-27 เมษายน 2561

งำนประชุมวิชำกำรนำนำชำติ คณะสัตวแพทศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย ครั ง้ ที่
17

อิมแพ็ค ฟอรั่ม (ห้ องแกรนด์
ไดมอนด์ บอลรูม / ห้ อง
แซฟไฟร์ 201-206)

พบกับท่านวิทยากรชัน้ นาแห่งวงการสัตวแพทย์ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 17(CUVC 2018)
งานประชุมวิชาการที่ครอบคลุมความรู้ทกุ สปี ชีส์ ทังทางด้
้
านงานสัตว์เลี ้ยง งานปศุสตั ว์ตอ่
ยอดอัพเดตงานวิจยั สู่การประยุกต์ใช้ จริ ง

Meeting

เวลา: 08:00-17:00 น.

April 28, 2018
Thunder Dome

NU’EST W CONCERT DOUBLE YOU IN BANGKOK

Concert
28 เมษายน 2561
ธันเดอร์ โดม

Book tickets at Thaiticketmajor
Call Center 0 2262 3456 Or www.thaiticketmajor.com
For more information: https://www.facebook.com/FeohThai & Twitter @FeohThai

THE ORGANIZER
สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข
มือถือ. 09 0554 6655
เว็บไซต์: www.thaivbd.org

Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University
Website: www.cuvcthailand.com
Email: info.cuvc@gmail.com

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เว็บไซต์: www.cuvcthailand.com
อีเมล: info.cuvc@gmail.com

Feoh Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
Email: callcenter@thaiticketmajor.com

Ticket are 5,800 / 4,800 (Stand) / 4,800 (Seat) / 3,800 / 2,800 / 1,800 THB
Show Time: 18:00 hrs.
นิวอีสต์ ดับเบิลยู คอนเสิร์ต <ดับเบิล ยู> อิน แบงคอก
งานนี ้สุดหล่อ “นิวอีสต์ ดับเบิลยู” (NU'EST W) ทังสี
้ ่หนุ่มได้ แก่ เจอาร์ (JR) - หัวหน้ าวง, อา บริ ษัท เฟโอห์ จากัด
รอน (ARON), แบคโฮ (BAEKHO) และ เร็ น (REN) ไม่รอช้ า ส่งอัปเดตภาพล่าสุดของพวก จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
เขาในธีมคอนเซ็ปต์ของคอนเสิร์ตครัง้ นีฝ้ ากมาให้ แฟนคลับได้ กรี๊ดอุ่นเครื่องรอกันแล้ ว แถม โทร. 0 2262 3456
หนุ่มๆ ยังมีความพร้ อมเต็มเปี่ ยม ซ้ อมพูดไทยกันบ้ างแล้ ว เช่นคาว่า ขอบคุณครับ, สวย,
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
แตงโมปั่ น เป็ นต้ น แฟนๆ ชาว L.O.Λ.E ตั ้งหลักกันให้ ดี พร้ อมไปด้ วยกันกับคอนเสิร์ตในครัง้ นี ้ อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com
สอบถามเพิ่มเติม และติดตามรายละเอียดผังที่นั่ง พร้ อมสิทธิพิเศษต่างๆ ได้ ทาง
https://www.facebook.com/FeohThai และ Twitter @FeohThai

Concert

บัตรราคา 5,800 / 4,800 (บัตรยืน) / 4,800 (บัตรนั่ง) / 3,800 / 2,800 / 1,800 บาท
เวลาแสดง: 18:00 น.

April 28, 2018

The Script live in Bangkok

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

EVENT NAME
The Script are one of the world’s most successful bands and have sold over 29
million records. The Irish three-piece have scored x3 multi-platinum albums, all of
which were #1 in the UK. The Script have also picked up a huge following in the
USA where they have x4 platinum selling singles under their belt. The Script are
also one of the biggest live bands, having sold over 1.4 million tickets across 203
headline shows and they sold out the legendary Croke Park stadium in their
hometown in a matter of minutes. The Script’s first Thai concert in 2015 sold out and
received raves from local reviewers and fans.

Concert

Ticket are 4,000 / 3,500 / 2,500 / 2,000 THB
Show Time: 20:00 hrs.

28 เมษายน 2561
อารี น่า

เดอะ สคริ ปท์ ไลฟ์ อิน แบงค็อก
เดอะ สคริ ปท์ เป็ นหนึ่งในวงที่ประสบความสาเร็ จสูงสุดของโลกและมียอดขายมากกว่า 29
ล้ านแผ่น วงดนตรี สญ
ั ชาติไอริ ชที่มีสมาชิกสามคนนี ้ ทายอดขายอัลบั ้มได้ มากถึงสามเท่าของ
ระดับมัลติแพลททินัม (x3 multi-platinum) ซึ่งทั ้งหมดล้ วนขึน้ อันดับ 1 บนชาร์ ตเพลงใน
ประเทศอังกฤษมาแล้ ว ไม่เพียงเท่านี ้เดอะ สคริ ปท์ ยังมีผ้ ตู ิดตามจานวนมากใน
สหรัฐอเมริ กาซึ่งพวกเขาสามารถขายซิงเกิลได้ มากถึง 4 เท่าของยอดขายระดับแพลททินัม
(x4 platinum) เดอะ สคริ ปท์ ยังเป็ นหนึ่งในวงเล่นสดที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ โดยขายบัตรได้ มากกว่า
1.4 ล้ านใบจากคอนเสิร์ต 203 คอนเสิร์ต อีกทังบั
้ ตรเข้ าชมคอนเสิร์ต ที่โคร้ ก พาร์ ก (Croke
Park) สเตเดี ้ยมอันเป็ นตานานในบ้ านเกิดของพวกเขายังขายหมดเกลี ้ยง ภายในเวลาเพียง
หลักนาทีเท่านั ้น คอนเสิร์ตของ เดอะ สคริ ปท์ ครั ้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2558 ก็ขายบัตร
เข้ าชมได้ หมดเกลี ้ยง และยังได้ รับคาชมอย่างมากจากทั ้งนักวิจารณ์และแฟน ๆ ในประเทศ
ไทยอีกด้ วย

Concert

บัตรราคา 4,000 / 3,500 / 2,500 / 2,000 บาท

THE ORGANIZER
Live Nation BEC-Tero Entertainment Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
e-mail: callcenter@thaiticketmajor.com

บริ ษัท ไลฟ์เนชั่น บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

เวลาแสดง: 20:00 น.
April 30 - May 01, 2018
Arena

BRUNO MARS BRINGING THE 24K MAGIC WORLD TOUR TO BANGKOK
Grammy Award winner and world-renowned,multi-platinum selling singer/
songwriter/ producer/ director/musician, Bruno Mars, revealed details behind his
massive upcoming global headline tour - The 24K Magic World Tour (pronounced
twenty-four karat magicworldtour) for 2018
The 24K Magic World Tour celebrates Mars’ latest chart-topping album, 24K Magic
(http://smarturl.it/24kmagic).
The 24K Magic World Tour marks Mars’ first full-length tour since 2013’s hugely
successful Moonshine Jungle World Tour, an international blockbuster that sold 2
million tickets worldwide across 155 sold-out dates.

Concert

Ticket are 8,500 / 7,500 / 5,500 / 4,500 / 3,500 THB
Show Time: 20:30 hrs.

Live Nation BEC-Tero Entertainment Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
e-mail: callcenter@thaiticketmajor.com

30 เมษายน - 01 พฤษภาคม
บรู โน่ มำร์ ส เดอะ ทเวนตีโ้ ฟร์ คำรั ท เมจิค เวิล์ด ทัวร์ ไลฟ์ อิน แบงค๊ อก
2561

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

EVENT NAME
บรูโน่ มาร์ ส นักร้ อง/นักแต่งเพลง/โปรดิวเซอร์ / ผู้กากับ/นักดนตรี ระดับโลก เจ้ าของรางวัล
แกรมมี่และหลายรางวัลแพลตตินัม ประกาศเวิลด์ทวั ร์ คอนเสิร์ตล่าสุด เดอะ ทเวนตี ้โฟร์ คารัท
เมจิค เวิล์ด ทัวร์ (The 24K Magic World Tour)
เดอะ ทเวนตี ้โฟร์ คารัท เมจิค เวิล์ด ทัวร์ จัดขึ ้นเพื่อฉลองงานเพลงอัลบั ้มล่าสุดของบรูโน่ ที่ชื่อ
ว่า ทเวนตี ้โฟร์ คารัท เมจิค (http://smarturl.it/24kmagic) ซึ่งวางจาหน่ายพร้ อมกันทัว่ โลกไป
เมื่อเดือน พ.ย.ปี 59 ภายใต้ สงั กัดแอตแลนติก เรคคอร์ ดส สามารถสัง่ พรีออร์ เดอร์ อลั บั ้มได้
ที่สโตร์ อย่างเป็ นทางการของบรูโน่ มาร์ ส (http://www.brunomars.com)
โดยเวิลด์ทวั ร์ ครั ้งนี ้ถือเป็ นทัวร์ คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครัง้ แรกของบรูโน่ นับตังแต่
้ มูนชายน์
จังเกิล เวิล์ด ทัวร์ (Moonshine Jungle World Tour) เมื่อปี 2556 ที่ประสบความสาเร็ จเป็ น
อย่างสูง สามารถทายอดจาหน่ายบัตร แบบถล่มทลาย ไปถึง 2 ล้ านใบ จากการแสดง
คอนเสิร์ต 155 รอบที่ Sold out ทุกที่ รวมทั ้งในประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2557 ที่บตั รถูก
จาหน่ายหมดอย่างรวดเร็ วด้ วย

Concert

บัตรราคา 8,500 / 7,500 / 5,500 / 4,500 / 3,500 บาท

THE ORGANIZER
บริ ษัท ไลฟ์เนชั่น บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

เวลาแสดง: 20:30 น.
May 01-06, 2018
Challenger 1-3

architect '18
Architect Expo has been organized annually to promote building materials TTF International Co.,Ltd.
technologies. For the event in 2018, the expo will be the 32nd 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
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

สถำปนิก '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 01-06, 2018

23rd Discount Overload
Hall 5-8
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
* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
Exhibition (Public)

01-06 พฤษภาคม 2561
อาคาร 5-8

Exhibition (Public)

May 03-06, 2018
Hall 1-2

EVENT NAME
May 01, 2018: Time 13:00-22:00 hrs.
May 02-04, 2018: Time 11:00-22:00 hrs.
May 05-06, 2018: Time 10:00-22:00 hrs.

มหกรรมลดทะลุพิกัด ครั ง้ ที่ 23
6 วันเท่านัน้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ลดราคาสูงสุด 80% เพื่อเอาใจบรรดานักช้ อป ฉลองวัน
บริ ษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จากัด
แรงงานกับงานมหกรรมลดทะลุพิกดั
มือถือ. 09 0231 7254
รวบรวมสินค้ าหลากหลายแบรนด์ชนั ้ นากว่า 1,000,000 รายการ จากห้ างสรรพสินค้ า และ เว็บไซต์: www.themallgroup.com
ร้ านค้ าชัน้ นาภายในศูนย์การค้ ามาลดราคา อาทิ เครื่องเสียง - เครื่องใช้ ไฟฟ้า ของตกแต่ง
บ้ าน ชุดเครื่องนอน - เครื่องครัว เสื ้อผ้ าแฟชั่นแบรนด์ชั ้นนา ทังผู
้ ้ ชาย – ผู้หญิง อุปกรณ์กีฬา
เสื ้อผ้ า รองเท้ า ทังแบรนด์
้
ไทย แบรนด์ตา่ งประเทศ นอกจากนีย้ งั มีโซนอาหารแสนอร่อย และ
อื่นๆ อีกมากมาย ที่ขนมาให้ ช้อปแบบเพลิดเพลินกับโปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตชัน้ นา
พิเศษสุดๆ กับช่วงเวลาแห่งการช้ อปปิ ง้ สินค้ า Super Shock Price ลดต่ากว่าทุกๆวัน และ
สินค้ าอุปโภค – บริ โภค ให้ ช้อปยกตะกร้ าเพียง 99 บาท จากราคาปกติมลู ค่ากว่า 500 บาท
ทุกวันรวมกว่า 300 ตะกร้ า ที่ยกขบวนขนกันมาให้ ช้อปอย่างจุใจฉลองวันแรงงานปี นี ้

01 พฤษภาคม 2561: เวลา 13:00-22:00 น.
02-04 พฤษภาคม 2561: เวลา 11:00-22:00 น.
05-06 พฤษภาคม 2561: เวลา 10:00-22:00 น.
11th International Bangkok Bike
The most exciting bicycle expo in Thailand where you can find everything about
bicycle from complete bicycle, bicycle components, fashionable apparels and
gadgets. Exclusive for speed lovers, Online Indoor Cycling Race is scheduled to
happened here. Don't miss an opportunity to be a part of an all-inclusive show for
bicycle enthuastics

Exhibition (Public)

Time: 10:00-21:00 hrs.

03-06 พฤษภาคม 2561
อาคาร 1-2

งำนอินเตอร์ เนชั่นแนล บำงกอก ไบค์ ครั ง้ ที่ 11
มหกรรมสินค้ าจักรยานครบวงจรสาหรับผู้มีใจรักการปั่ น "งานอินเตอร์ เนชั่นแนลบางกอกไบค์
ครั ้งที่ 11" เตรี ยมพบกับสินค้ าจักรยาน อะไหล่ อุปกรณ์เสริ ม แฟชั่นเสื ้อผ้ านักปั่ น พร้ อมแอค
เซสเซอรี่ครบครันในงานเดียว และขอเชิญร่วมเชียร์ ตวั แทนทีมประเทศไทยในการแข่งขัน
จักรยานบนเทรนเนอร์ ออนไลน์ ที่มีนัดประลองความแรงกับทีม One Lap China ภายในงาน
ตลอดจนร่วมสนุกกับกิจกรรมเอาใจขาปั่ น ฟรี ตลอดงาน

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-21:00 น.

May 05, 2018
Thunder Dome

SOTUS THE MEMORIES LIVE ON STAGE

Concert

THE ORGANIZER

Ticket available at www.thaiticketmajor.com Or Call Center 0 2262 3456

N.C.C. Exhibition Organizer Co., Ltd
Tel. 0 2203 4241-44
Website: www.internationalbangkokbike.com
email: bangkokbike@qsncc.com

บริ ษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนซ์เซอร์ จากัด
โทร. 0 2203 4241-44
เว็บไซต์: www.internationalbangkokbike.com
อีเมล: bangkokbike@qsncc.com

GMM TV Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
Email: callcenter@thaiticketmajor.com

Ticket are 5,000 (VIP) / 3,500 / 2,500 / 1,500 THB
Show Time: 16:00 hrs.

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
05 พฤษภาคม 2561
ธันเดอร์ โดม

Concert

EVENT NAME
SOTUS THE MEMORIES LIVE ON STAGE
ครัง้ สุดท้ าย!!! “จีเอ็มเอ็มทีวี ” เจ้ าแห่งซีรีส์วยั รุ่น ที่ประสบความสาเร็ จสูงสุดจาก “SOTUS
The Series พี่ว้ากตัวร้ ายกับนายปี หนึ่ง” และ “SOTUS S The Series” ทัง้ 2 ภาค สร้ าง
ปรากฏการณ์ชวนจิน้ โด่งดังไปทัว่ ประเทศ และดังไกลทัว่ ทังเอเซี
้ ย จัดงานใหญ่ “OISHI
Green Tea presents SOTUS THE MEMORIES LIVE ON STAGE” ชวนแฟนๆ มาร่วม
สร้ างประสบการณ์ครั ้งสุดท้ ายพร้ อมกัน เพราะทุกภาพคือความทรงจา ทุกฉากคือความ
ประทับใจ บนเวทีแสงสีเสียงสุดอลังการ นาทีมโดยคู่จิ ้นคู่ฮอต “คริ ส-พีรวัส, สิงโต-ปราชญา”
พร้ อมทีมนักแสดงสุดกรี๊ด “ออฟ-จุมพล, นิว-ฐิ ติภมู ิ, กันสมาย-ชนกันต์, อู๋จนุ -กร, เฟี ยตพัทธดนย์, กาย-ศิวกร, น ้ามนต์-กฤตนัย, นีร สุวรรณมาศ, ฟลุค-ธีรภัทร, แจน-พลอยชมพู, วา
วา-มริ ภา, ปุยเมฆ-นภสร, ไอซ์-อิทธิกร, โอ๊ ต-ณัฏฐวรันธร, ปริน้ -นราดล” และนักร้ องรับเชิญ
สุดปั ง “แอมป์-ภูริกลู กฤษฏ์, กัน-อชิรวิทย์”

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

บัตรราคา 5,000 (VIP) / 3,500 / 2,500 / 1,500 บาท
เวลาแสดง: 16:00 น.

May 07, 2018
Arena

Harry Styles Live on Tour 2018
Harry Styles’ self-titled debut album was released 12 May and soared to the top of
the charts around the world. In the US it topped the Billboard 200 album chart with
over 230,000 equivalent album units sold and 193,000 traditional albums sold,
making history as the biggest debut sales week for a UK male artist’s first full-length
album since Nielsen Music began tracking sales in 1991. The US record debut
comes hot on the heels of Harry’s massive international success where the album
entered charts at #1 in over 20 countries, including the US, UK, Ireland, Canada,
Australia, Holland, Belgium and across South East Asia and the Middle East.
For more information, please call: 02 262 3838 or follow us at www.bectero.com,
www.facebook.com/bectero, Twitter: @BEC_Tero_Ent and Instagram:
BECTERO_ENTERTAINMENT.

Concert

Ticket are 18,040 (VIP Pack 1) / 14,540 (VIP Pack 2) / 10,540 (VIP Pack 3) / 5,040 /
4,040 / 3,040 / 2,040 THB

Live Nation BEC-Tero Entertainment Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
e-mail: callcenter@thaiticketmajor.com

Show Time: 20:30 hrs.
07 พฤษภาคม 2561

แฮรี่ สไตล์ ส ไลฟ์ ออน ทัวร์

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

EVENT NAME
แฮรี่ สไตล์ส (Harry Styles) เปิ ดตัวในฐานะศิลปิ นเดี่ยวครั ้งแรก ด้ วยอัลบัมชื
้ ่อเดียวกับตัวเอง
ซึ่งเพิ่งออกวางจาหน่ายเมื่อต้ นเดือนพฤษภาคมที่ผา่ นมา โดยสามารถทะยานขึ ้นอันดับใน
ชาร์ ททัว่ โลก เฉพาะในสหรัฐอเมริ กา อัลบั ้มสามารถขึ ้นชาร์ ทของ บิลบอร์ ด 200 (Billboard
200) ด้ วยยอดขายอัลบัมจากยอดดาวน์
้
โหลดกว่า 230,000 อัลบัม้ และจากยอดขายแผ่น
ซีดีกว่า 193,000 อัลบัม้ ทาให้ แฮรี่ เป็ นศิลปิ นจากอังกฤษที่สามารถเปิ ดตัวอัลบั ้มแรก ด้ วย
ยอดขายในสัปดาห์แรกที่มากที่สดุ ในประวัติศาสตร์ นับตั ้งแต่ นีลเส็น มิวสิค (Nielsen
Music) เริ่มเก็บข้ อมูลการจาหน่ายอัลบัมเมื
้ ่อปี 1991 และไม่ใช่แค่ในสหรัฐอเมริ กาเท่านัน้
ความแรงของอัลบัมนี
้ ส้ ามารถพุ่งทะลุขึน้ อันดับ 1 กว่า 20 ประเทศทัว่ โลก ทังใน
้ อังกฤษ
ไอซ์แลนด์ แคนนาดา ออสเตรเลีย ฮอลแลนด์ เบลเยี่ยม และประเทศในตะวันออกเฉียงใต้
และประเทศในตะวันออกกลาง
แฟนเพลงชาวไทย พลาดไม่ได้ กบั โอกาสครั ้งสาคัญที่จะได้ ใกล้ ชิดกับศิลปิ นคนโปรดพร้ อม
ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ต “แฮรี่ สไตล์ส ไลฟ์ ออน ทัวร์ “ จาหน่ายบัตรแล้ ว ติดตาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.thaiticketmajor.com โทร. 0-2262-3838 ติดตามข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวได้ ที่ www.bectero.com, www.facebook.com/bectero ทวิตเตอร์ @
BEC_Tero_Ent และอินสตราแกรม BECTERO_ENTERTAINMENT

Concert

บัตรราคา 18,040 (VIP Pack 1) / 14,540 (VIP Pack 2) / 10,540 (VIP Pack 3) / 5,040 /
4,040 / 3,040 / 2,040 บาท

THE ORGANIZER
บริ ษัท ไลฟ์เนชั่น บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

เวลาแสดง: 20:30 น.
May 10-12, 2018
Challenger 1

LED Expo Thailand 2018

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

PCB Expo Thailand 2018

th

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

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

* Subject to change without prior notice

บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จากัด ร่วมกับ บริษัท
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
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
Challenger 1

EVENT NAME

THE ORGANIZER
IMPACT
Exhibition
Management
Co., Ltd. & MEX
The 3 edition of PCB Expo brings together the PCB community from Thailand as
the country is becoming a growing PCB and electronic component manufacturer. Exhibitions Pvt. Ltd.
With a conference led format at the exhibition floor, the event aims to create unique Exhibition Project
Contact Person: Khun Panvisut Buranakarn
opportunities to enhance attendee experience, network with key industry
Tel. 0 2833 5328
professionals and get a better understanding of latest PCB technology.
Mobile. 06 2824 9892
Website: www.pcbexpothailand.com
Email: panvisutb@impact.co.th

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
Challenger 2-3

Money Expo 2018

Exhibition (Public)

Time: 10:00-21:00 hrs.

10-13 พฤษภาคม 2561
ชาเลนเจอร์ 2-3

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

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-21:00 น.

May 11-13, 2018
Arena

GOT7 2018 WORLD TOUR 'EYES ON YOU' IN BANGKOK

rd

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

th

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

Are you ready to receive this special present from us? 4NOLOGUE presents to you
GOT7 2018 WORLD TOUR 'EYES ON YOU' IN BANGKOK
You will see the best world tour and a surprise from the boys exclusively prepared
for Thai Ahgases.
Don't miss to show the world that Thailand is the land of GOT7 with 3 shows.
For more information, please follow Facebook , Instagram and Twitter @4NOLOGUE

บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จากัด ร่วมกับ บริษัท
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

Media Associated Co., Ltd.
Tel. 0 2691 4126
Mobile. 08 1618 1716
Website: www.moneyexpo.net
Email: munlika@gmail.com

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

4Nologue Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
Email: callcenter@thaiticketmajor.com

Ticket are 5,900 / 4,900 (Standing, Seated) / 3,900 / 2,900 / 1,900 THB
* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
Concert

11-13 พฤษภาคม 2561
อารี น่า

EVENT NAME
May 11, 2018 Show Time: 20:00 hrs.
May 12, 2018 Show Time: 18:00 hrs.
May 13, 2018 Show Time: 17:00 hrs.
GOT7 2018 WORLD TOUR 'EYES ON YOU' IN BANGKOK
เตรี ยมตัวให้ พร้ อมกับของขวัญชิ ้นพิเศษแห่งปี ที่ 4NOLOGUE จะมอบให้ ทกุ คน!! กับ GOT7
2018 WORLD TOUR 'EYES ON YOU' IN BANGKOK เวิลด์ ทัวร์ ที่ดีที่สดุ และเซอร์ ไพรส์
ที่หนุ่มๆ เตรี ยมไว้ ให้ อากาเซชาวไทยโดยเฉพาะ! อย่าพลาดพิสจู น์ พลัง “ไทยแลนด์แดน
GOT7” ด้ วยตัวคุณเอง เต็มอิ่มทั ้ง 3 รอบการแสดง
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Facebook, Instagram และ Twitter @4NOLOGUE

THE ORGANIZER

บริ ษัท โฟร์ โนล็อก จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 5,900 / 4,900 (บัตรยืน และบัตรนั่ง) / 3,900 / 2,900 / 1,900 บาท
Concert

May 19-20, 2018
Thunder Dome

Concert
19-20 พฤษภาคม 2561
ธันเดอร์ โดม

Concert

11 พฤษภาคม 2561 เวลาแสดง: 20:00 น.
12 พฤษภาคม 2561 เวลาแสดง: 18:00 น.
13 พฤษภาคม 2561 เวลาแสดง: 17:00 น.
MY NAME is NOOM KALA : Concert 19 ปี ที่รอ #ไม่ มำก็คิดถึง
Ticket will be start selling on Saturday 31 March, 2018 at www.thaiticketmajor.com
Or Call Center 0 2262 3456

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

Ticket are 2,000 (Seated) / 1,200 (Standing) THB
Show Time: 19:00 hrs.
MY NAME is NOOM KALA : Concert 19 ปี ที่รอ #ไม่ มำก็คิดถึง
มาร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาสาคัญ คอนเสิร์ตใหญ่ครัง้ แรก
“MY NAME is NUM KALA” 19 ปี ที่รอ #ไม่มาก็คิดถึง
เปิ ดจาหน่ายบัตรเสาร์ ที่ 31 มีนาคมนี ้

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

บัตรราคา 2,000 (บัตรนั่ง) / 1,200 (บัตรยืน) บาท
เวลาแสดง: 19:00 น.

May 20-27, 2018
Arena

Thomas and Uber Cup Finals 2018
Badminton compettion organized by The Badminton Association of Thailand Under The Badminton Association of Thailand Under Royal
Royal Patronage of His Majesty the King
Patronage of His Majesty the King
For more information please visit www.badmintonthai.or.th
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
e-mail: callcenter@thaiticketmajor.com

Sport Event

Ticket are 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,200 / 800 / 700 / 500 / 300 / 200 THB
May 20-24, 2018 Time: 09:00 / 14:00 / 19:00 hrs.
May 25, 2018 Time: 12:00 / 18:00 hrs.
May 26-27, 2018 Time: 13:00 hrs.

20-27 พฤษภาคม 2561

โทมัส-อูเบอร์ คัพ 2018 รอบไฟนอล

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

EVENT NAME
การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงและทีมชาย หรื อการแข่งขัน "โทมัส-อู
เบอร์ คพั 2018" รอบไฟนอล ซึ่งในปี นี ้ประเทศไทยโดยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ เป็ นเจ้ าภาพจัดการแข่งขันรายการของสหพันธ์ แบดมินตันโลก
TOTAL BWF Thomas and Uber Cup Finals 2018
โดยกฎของสหพันธ์ แบดมินตันโลก (BWF) ประเภททีมชาย โทมัสคัพ ที่จะได้ สทิ ธิ์ เข้ าแข่งขัน
ในรอบสุดท้ ายประกอบไปด้ วย เดนมาร์ ค แชมป์เก่าปี 2016, ทีมไทย ในฐานะเจ้ าภาพ ,
ออสเตรเลีย แชมป์โอเชียเนีย 2018 , อินโดนีเซีย แชมป์เอเชีย 2018, จีน,เกาหลีใต้ , มาเลเซีย
ที่ทาผลงานเข้ ามาถึงรอบรองฯ เอเชีย 2018, แอลจีเรี ย แชมป์ แอฟริ กา2018 , เยอรมัน,
ฝรั่งเศส,อังกฤษ ที่ทาผลงานเข้ ามาถึงรอบรองฯยุโรป 2018 และรัสเซีย ทีมที่ผลงานดีที่สดุ ใน
การแข่งขัน ยุโรป 2018 ,แคนาดา แชมป์แพนแอม 2018 และสาหรับทีมที่ได้ โควตาจากการ
จัดอันดับคะแนนสะสมประเภททีม ได้ แก่ ญี่ปนุ่ , ไทเป, อินเดีย

THE ORGANIZER
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

ส่วนทีมหญิง อูเบอร์ คพั ประกอบด้ วย จีน ที่มาป้องกันแชมป์ในฐานะแชมป์เก่า 2016, ทีม
ชาติไทย ในฐานะเจ้ าภาพ , ออสเตรเลีย แชมป์โอเชียเนีย 2018, ญี่ปนุ่ แชมป์เอเชีย 2018 ,
เกาหลี , อินโดนีเซียที่ทาผลงานเข้ ามาถึงรอบรองฯ เอเชีย 2018, ไทเป ทีมที่ผลงานดีที่สดุ
ลาดับถัดมาในการแข่งขัน เอเชีย 2018 , มอริ เชียส แชมป์ แอฟริ กา 2018 , แคนาดา แชมป์
แพนแอม 2018 , เดนมาร์ ค ,เยอรมัน,รัสเซีย, สเปน 4 ทีมที่เข้ ามาถึงในรอบรองชนะเลิศ ทวีป
ยุโรป 2018, และ 3 ทีมที่ได้ โควตาจากการจัดอันดับคะแนนสมประเภททีมคือ อินเดีย,
มาเลเซีย, ฮ่องกง
Sport Event

บัตรราคา 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,200 / 800 / 700 / 500 / 300 / 200 บาท
20-24 พฤษภาคม 2561 เวลา: 09:00 / 14:00 / 19:00 น.
25 พฤษภาคม 2561 เวลา: 12:00 / 18:00 น.
26-27 พฤษภาคม 2561 เวลา: 13:00 น.

May 26, 2018
Thunder Dome

Concert
26 พฤษภาคม 2561
ธันเดอร์ โดม

Timmy Xu’s 2018 Light Tour Concert in Bangkok
Be ready for the return of the talented Chinese artist “Xu WeiZhou” in his 2-year
anniversary concert coming to Thailand.
For further information, please go to www.facebook.com/snpmediahup

SNP Media Hub Co., Ltd.
Mobile. 09 4236 1648, 08 9365 2834
Website: www.snpmediahub.com
Email: snpmediahubticket@gmail.com

Ticket are 6,000 (VIP) / 4,800 (Standing or Seating) / 3,800 / 2,800 THB
Show Time: 18:00 hrs.
Timmy Xu’s 2018 Light Tour Concert in Bangkok
เตรี ยมพบกับการกลับมาอีกครัง้ ของศิลปิ นจีนมากความสามารถ สวี่ เว่ยโจว กับคอนเสิร์ต
เดี่ยวในรอบ 2 ปี
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.facebook.com/snpmediahub

Concert

บัตรราคา 6,000 (VIP) / 4,800 (บัตรยืน หรื อบัตรนั่ง) / 3,800 / 2,800 บาท
เวลาแสดง: 18:00 น.

May 29 - June 02, 2018

THAIFEX-World of Food Asia 2018

* Subject to change without prior notice

บริ ษัท เอสเอ็นพี มีเดีย ฮับ จากัด
มือถือ. 09 4236 1648, 08 9365 2834
เว็บไซต์: www.snpmediahub.com
อีเมล: snpmediahubticket@gmail.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
Challenger 1-3, Hall 1-8

EVENT NAME
The Department of International Trade Promotion has collaborated with the Thai
Chamber of Commerce and Koelnmesse of Germany to organize THAIFEX – World
of Food Asia 2018, Thailand’s preeminent international food and beverage
exhibition. The premier event is a significant chance for Thai food entrepreneurs to
meet and negotiate highly profitable trade deals with 2,500 food business operators
from as many as 40 countries. This year, the exhibition area has been expanded to
more than 100,000 square meters, while business days have been increased from 3
to 5 days. The event highlights include Argentina taking part as a “partner country”,
and introducing a Product Innovation Zone and Ingredients Zone. There are also
product zones reflecting 10 key world food trends and a niche market selling health
foods, halal food, organic fare and supplements. The other exciting sections are
World of Seafood, World of Coffee & Tea, and World of Food Service. In addition,
there are numerous interesting activities, such as cooking competitions, food
“carving” and coffee making by world famous baristas, as well as seminars
including “THAIFEX – World of Food Asia
2018”, which is set to announce the popularity and savory taste of Thai food,
reaffirming the potential Thailand has in becoming the Kitchen of the World.

THE ORGANIZER
Department of International Trade Promotion with Thai
Chamber of Commerce and Koelnmesse of Germany
Show Manager: Expolink Global Network Limited
For International
Ms.Lynn How : Koelnmesse Pte Ltd
Email: l.how@koelnmesse.com.sg
Tel. +65 6500 6712
Conferences
Ms.Ira Iskandar : Koelnmesse Pte Ltd
Email: i.iskandar@koelnmesse.com.sg
Tel. +65 6500 6743
For Thailand Importers
Ms.Thunchanok Pacharo : Expolink Global Network Limited
Email: thunchanok@expolink.net
Tel. +662 640 8013 ext 28

Those interested in obtaining further information can please visit www.ditp.go.th,
www.thaitradefair.com or www.worldoffoodasia.com, or call Department of
International. Trade Promotion hotline 1169
Pre-registration starts now at thaifexworldoffoodasia.com /
thaifex.wofa@thaichamber.org

Ms.Thitiporn Sukcharoenpong : Expolink Global Network
Limited
Email: thitiporn@expolink.net
Tel. +662 640 8013 ext 27
Ms.Pattama Wanchurikorn : Thai Chamber of Commerce
Email: thaifex.wofa@thaichamber.org
Tel. +02-018-6888 ext 3070
Website: www.ditp.go.th, www.thaitradefair.com และ
www.worldoffoodasia.com
Trade Promotion hotline 1169

Exhibition (Trade & Public) Trade Days: May 29 - June 01, 2018 Time 10:00-18:00 hrs.
Public Days: June 02, 2018 Time 10:00-22:00 hrs.
29 พฤษภาคม - 02 มิถนุ ายน งำนแสดงสินค้ ำอำหำร ปี 2561
2561

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
EVENT NAME
ชาเลนเจอร์ 1-3, อาคาร 1-8 กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ ร่วมกับ หอการค้ าไทย และ โคโลญเมสเซ่
ประเทศเยอรมนีเตรี ยมจัดงาน THAIFEX – World of Food Asia 2018 งาน
แสดงสินค้ าอาหารและเครื่องดื่มระดับโลกของไทยโอกาสสาคัญสาหรับ
ผู้ประกอบการอาหารไทยที่จะได้ พบปะแลกเปลี่ยนทางการค้ าร่วมกับผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารกว่า 2,500 ราย จาก 40 ประเทศทัว่ โลก พร้ อมขยายพื ้นที่จดั
งานใหญ่กว่าเดิมรวมทั ้งสิ ้นกว่า 1 แสนตร.ม. และขยายวันเจรจาธุรกิจจาก 3 วัน
เป็ น 5 วัน ไฮไลท์ของงานในปี นี ้งาน Thaifex มีประเทศอาเจนติน่าเข้ าร่วมใน
ฐานะ Partner Country และเน้ นการจัดแสดงสินค้ านวัตกรรมอาหาร (Product
Innovative Zone) และสินค้ าเครื่องปรุงรสอาหาร (Ingredients Zone) รวมถึง
การจัดแสดงโซนสินค้ าให้ สอดคล้ องกับ 10 เทรนด์อาหารโลก และสินค้ าเฉพาะ
กลุ่ม (Niche Market) มากขึ ้น เช่น อาหารสุขภาพ อาหารฮาลาล ผลิตภัณฑ์อินทรี ย์
และอาหารเสริ ม เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังมีการจัดแสดงกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริ การอื่นๆ
ที่น่าสนใจ ได้ แก่ World of Seafood, World of Coffee & Tea และ World of
Food Service และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิการแข่งขันทาอาหาร
แข่งแกะสลักตกแต่งอาหาร การปรุงกาแฟจากบาริ สต้ าชื่อดัง การจัดสัมมนา
วิชาการ เป็ นต้ น THAIFEX – World of Food Asia 2018 เตรี ยมประกาศความ
ยิ่งใหญ่อตุ สาหกรรมอาหารไทย ตอกย ้าความเป็ นครัวโลก
สาหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้ อมูลได้ ทางเว็บไซต์ www.ditp.go.th,
www.thaitradefair.com และ www.worldoffoodasia.com หรื อ สายด่วนกรม
ส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ 1169
ลงทะเบียนเข้ าร่วมงานล่วงหน้ าได้ ตงแต่
ั ้ วนั นี ้ ที่ thaifexworldoffoodasia.com /
thaifex.wofa@thaichamber.org

THE ORGANIZER
กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ
หอการค้ าไทย และ โคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี
ผู้ควบคุมโครงการ: บริ ษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกบอล เน็ตเวอร์ ค จากัด
For International
Ms.Lynn How : Koelnmesse Pte Ltd
Email: l.how@koelnmesse.com.sg
Tel. +65 6500 6712
Conferences
Ms.Ira Iskandar : Koelnmesse Pte Ltd
Email: i.iskandar@koelnmesse.com.sg
Tel. +65 6500 6743
For Thailand Importers
Ms.Thunchanok Pacharo : Expolink Global Network Limited
Email: thunchanok@expolink.net
Tel. +662 640 8013 ext 28

Ms.Thitiporn Sukcharoenpong : Expolink Global Network
Limited
Email: thitiporn@expolink.net
Tel. +662 640 8013 ext 27
Ms.Pattama Wanchurikorn : Thai Chamber of Commerce
Email: thaifex.wofa@thaichamber.org
Tel. +02-018-6888 ext 3070
เว็บไซต์: www.ditp.go.th, www.thaitradefair.com และ
www.worldoffoodasia.com
สายด่วนกรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ 1169

Exhibition (Trade & Public) วันเจรจาธุรกิจ: วันที่ 31 พ.ค. - 01 มิ.ย. 2561 เวลา 10:00-18:00 น.
วันจาหน่ายปลีก: วันที่ 02 มิ.ย. 2561 เวลา 10:00-22:00 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

ซิม่ำ อำเซียน ไทยแลนด์ 2018

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.

* Subject to change without prior notice

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
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
อาคาร 3-4

EVENT NAME
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 ้

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

June 14-24, 2018
Arena

CIRQUE DU SOLEIL TORUK THE FIRST FLIGHT
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
บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จากัด ร่วมกับ บริษัท,
COMEXPOSIUM Group, AXEMA
เอ็กซิบิชั่น โปรเจค
โทร. 0 2833 5311
มือถือ. 09 0959 9091
เว็บไซต์: www.sima-asean.com
อีเมล: kanokkorni@impact.co.th

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.

June 23, 2018
Thunder Dome

Zeal 15yrs Concert

Concert
23 มิถนุ ายน 2561
ธันเดอร์ โดม

Concert

Ticket available at www.thaiticketmajor.com Or Call Center 0 2262 3456
For more information: Facebook: ZealRockBand and MerecordsLabel

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

MuzikMove Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
Email: callcenter@thaiticketmajor.com

Ticket are 1,500 / 1,200 (Stand) / 1,000 THB
Show Time: 19:00 hrs.
Zeal 15yrs Concert
ที่สดุ ของความมันส์ในรอบ 15 ปี กาลังจะเกิดขึ ้นกับคอนเสิร์ตใหญ่ครัง้ แรกของวง ZEAL
ใน LEO Presents ZEAL 15yrs Concert ขึน้ ชื่อว่าครั ้งแรก รับรองใส่ไม่ยงแน่
ั ้ นอน
ประตูเปิ ด 18.00 น. เริ่มแสดง 19.00 น.
ติดตามรายละเอียดทาง Facebook : ZealRockBand และ MerecordsLabel

บริ ษัท มิวซิกมูฟ จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

บัตรราคา 1,500 / 1,200 (บัตรยืน) / 1,000 บาท
เวลาแสดง: 19:00 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 บำย
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.

* Subject to change without prior notice

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
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION

EVENT NAME

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
อาคาร 1-2

SmartHeart presents Thailand International Dog Show 2018
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 05-08, 2018
Hall 3-4

SMART SME Expo 2018
Smart SME Expo 2018, the only one that captures all the stories of startup
investment. Update business trends Develop and expand business. The event is
designed to meet the needs of SMEs in Thailand, the largest SMEs in Thailand, on
10,000 sq.m. To complement the opportunities and needs of SMEs both seminars
knowledge. Business Matchmaking and Network Builder Negotiation Suitable for
entrepreneurs. Business owners, startups, investors, and professionals are ready to
provide full support.
Smart SMEs Expo 2018 mobilizes public and private sectors Financial institutions
and entrepreneurs from many different businesses to match business. Create a new
supplier network. And forward business opportunities. All businesses do not miss.
• Increased opportunities for new customers.
• Create a network of industry and business related.
• Find new ideas, innovative ideas to develop your products and services.
• Free admission and unlimited activities.

THE ORGANIZER

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Show Manager: IMPACT Exhibition Organizer
Tel. 0 2833 5349
Website: www.thailand-dogshow.com
Email: contact@thailand-dogshow.com

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

PMG Corporation Co., Ltd.
Tel. 0 2704 7958
Mobile. 08 6314 1482
Website: www.smartsme.co.th
Email: smeexhibition@gmail.com

Exhibition (Trade &Public) Time: 10:00-20:00 hrs.
05-08 กรกฎาคม 2561

สมำร์ ท เอสเอ็มอี เอ็กซ์ โป 2018

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

EVENT NAME
Smart SME Expo 2018 งานเดียวที่รวบรวมทุกเรื่องของการลงทุนเริ่มต้ นธุรกิจ อัพเดทเท
รนด์ธุรกิจ พัฒนาและต่อยอดธุรกิจ รวมถึงเป็ นงานที่ตอบโจทย์ทกุ ความต้ องการเพื่อ SMEs
แบบครบวงจรในเมืองไทย งานเพื่อ SMEs ที่ใหญ่ที่สดุ ในเมืองไทย บนพื ้นที่ 10,000 ตาราง
เมตร พร้ อมกิจกรรมครบครัน เพื่อเติมเต็มโอกาสและความต้ องการของ SMEs ทังกิ
้ จกรรม
สัมมนาความรู้ การเจรจาจับคู่ซือ้ ขายธุรกิจและกิจกรรมสร้ างเครื่อข่าย เหมาะกับ
ผู้ประกอบการ เจ้ าของธุรกิจ สตาร์ ทอัพ นักธุรกิจหรื อนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้ านต่าง ๆ ที่
พร้ อมให้ การสนับสนุนเต็มรูปแบบ
Smart SMEs Expo 2018 ระดมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบการจากหลายกุลม่ ธุรกิจเพื่อจับคู่ธุรกิจ สร้ างเครื่องข่ายหาแหล่งซัพพลายเออร์ ใหม่
และส่งต่อโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งทุกธุรกิจพลาดไม่ได้
• เพิ่มโอกาสได้ ลกู ค้ าใหม่ ๆ
• สร้ างเครื อข่ายจากอุตสาหกรรมและกุลม่ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
• ค้ นหาไอเดียใหม่ นวัตกรรมเจ๋ง ๆ เพื่อพัฒนาสินค้ าและบริ การ
• เข้ างานฟรี และร่วมกิจกรรมได้ ไม่จากัด

THE ORGANIZER
บริ ษัท พีเอ็มจี คอร์ ปอเรชั่น จากัด
โทร. 0 2704 7958
มือถือ. 08 6314 1482
เว็บไซต์: www.smartsme.co.th
อีเมล: smeexhibition@gmail.com

Exhibition (Trade &Public) เวลา: 10:00-20:00 น.
July 11-13, 2018
Hall 1-2

Exhibition (Trade)

11-13 กรกฎาคม 2561
อาคาร 1-2

Exhibition (Trade)

July 20-29, 2018
Hall 5-8

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.

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

Exhibition (Public)

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.

20-29 กรกฎาคม 2561

โฮมโปร แฟร์ ครั ง้ ที่ 3

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

Exhibition (Public)

EVENT NAME
THE ORGANIZER
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
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.

July 21, 2018
Thunder Dome

คำรำบำว "หำกหัวใจยังรั กควำย"
Book tickets at Allticket
Call Center 0 2826 7788 Or www.allticket.com

Concert

Ticket are 3,500 (VIP) / 2,500 / 1,800 / 1,500 / 1,000 / 800 THB
Show Time: 19:30 hrs.

21 กรกฎาคม 2561
ธันเดอร์ โดม

คำรำบำว "หำกหัวใจยังรั กควำย"
ตานานเพลงเพื่อชีวิตเตรี ยมเปิ ดฉากขึ ้นอีกครัง้ ในคอนเสิร์ต "หากหัวใจยังรักควาย"
เริ่มจาหน่ายบัตรวันที่ 15 มี.ค. 61 ที่ All ticket ทุกสาขา เตรี ยมตัวให้ พร้ อม แล้ วมามันส์
สุดเหวี่ยงกับคอนเสิร์ต "หากหัวใจยังรักควาย"

Concert

บัตรราคา 3,500 (VIP) / 2,500 / 1,800 / 1,500 / 1,000 / 800 บาท

Interprime Media Co., Ltd.
Tel. 0 2826 7788
Website: www.allticket.com
e-mail: support@allticket.com

บริ ษัท อินเตอร์ ไพรม์ มีเดีย จากัด
โทร. 0 2826 7788
เว็บไซต์: www.allticket.com
อีเมล: support@allticket.com

เวลาแสดง: 19:30 น.
July 23, 2018
Arena

CELINE DION LIVE 2018 IN BANGKOK
World-renowned singer Celine Dion has announced she will head overseas this
summer with her highly anticipated LIVE 2018 Tour to perform in seven cities across
the Asia-Pacific region. Scheduled to kick-off 26 June in Tokyo, the CELINE DION
LIVE 2018 Tour will see Celine return to cities she hasn’t performed in for 10 years,
including Tokyo and Macao, and cities she will perform in for the first time ever,
including Singapore, Jakarta, Taipei, Manila and Bangkok.

Concert

Ticket are 15,000 / 12,000 / 9,000 / 4,500 / 3,000 / 2,000 THB
Show Time: 20:00 hrs.

23 กรกฎาคม 2561
อารี น่า

เซลีน ดิออน ไลฟ์ 2018 อิน แบงค็อก
ศิลปิ นชื่อก้ องโลกและดีวา่ ในตานาน เซลีน ดิออน (Celine Dion) ได้ ประกาศทัวร์ คอนเสิร์ต
ไลฟ์ 2018 ทัวร์ (LIVE 2018 Tour) ขึน้ โดยเธอจะข้ ามน ้าข้ ามทะเลมายังฝั่ งเอเชียแปซิฟิก
และจัดการแสดงอย่างยิ่งใหญ่ใน 7 ประเทศ รวมทังที
้ ่ประเทศไทย ซึ่งเป็ นครั ้งแรกในรอบสิบ
ปี ที่ เซลีน ดิออน กลับมาเปิ ดคอนเสิร์ตในโตเกียวและมาเก๊ า และเป็ นครั ้งแรกในชีวิตของเซ
ลีน ที่เธอจะเดินทางมาเปิ ดคอนเสิร์ตที่กรุงเทพฯ สิงคโปร์ จาการ์ ตา ไทเป และมะนิลา

Concert

บัตรราคา 15,000 / 12,000 / 9,000 / 4,500 / 3,000 / 2,000 บาท

Live Nation BEC-Tero Entertainment Co., Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 0 2262 3456
Website: www.thaiticketmajor.com
e-mail: callcenter@thaiticketmajor.com

บริ ษัท ไลฟ์เนชั่น บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com

เวลาแสดง: 20:00 น.
September 06-08, 2018

Concrete Asia 2018

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
Hall 7,
IMPACT Lakeside

EVENT NAME
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
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.

September 06-08, 2018

ASEAN ENERGY WEEK 2018

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
Hall 8

EVENT NAME
“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
อาคาร 8

ASEAN ENERGY WEEK 2018

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:30-17:00 น.

September 06-08, 2018
Hall 8

Oil & Gas Thailand (OGET) 2018

Exhibition (Trade)

Time: 10:30-17:00 hrs.

06-08 กันยายน 2561
อาคาร 8

Oil & Gas Thailand (OGET) 2018

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:30-17:00 น.

September 07-11, 2018

Bangkok Gems & Jewelry Fair 62nd Edition September 2018

งาน Powerex Asia 2018, Electric Asia 2018 และ Asia Renewable Energy Expo 2018
ซึ่งอยู่ภายใต้ ASEAN ENERGY WEEK 2018 เป็ นงานแสดงด้ านเครื่องมืออุปกรณ์และ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานครบวงจรทั ้งในรูปแบบของการผลิตและ
กระบวนการด้ านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน ซึ่งได้ รวมเอาบริ ษัทธุรกิจทั ้งขัน้ ต้ นและ
ขั ้นปลายระดับนานาชาติเข้ าไว้ ด้วยกัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ แต่ละบริ ษัทสามารถโชว์ศกั ยภาพ
ความพิเศษในด้ านเทคโนโลยีได้ อย่างเต็มที่ นอกจากนี ้ยังสามารถเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้ มากขึน้ ทังกั
้ บภาครัฐและเอกชน ค้ นหาโอกาสในการลงทุนและหาคู่ค้าที่ดีเพื่อที่จะ
ขับเคลื่อนให้ ดียิ่งขึ ้น

th

The 8 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!

มหกรรมครั ้งที่ 8 ของ Oil & Gas Thailand (OGET) 2018 เป็ นงานแสดงด้ านเครื่องมือ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน ้ามัน, ก๊ าซและอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีใหญ่ที่สดุ
ในระดับเอเชีย ได้ รวมเอาบริ ษัทธุรกิจน ้ามันและก๊ าซทั ้งกลุ่มธุรกิจขั ้นต้ นและขัน้ ปลายระดับ
นานาชาติเข้ าไว้ ด้วยกัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ แต่ละบริ ษัทสามารถโชว์ศกั ยภาพความพิเศษใน
ด้ านเทคโนโลยีได้ อย่างเต็มที่ นอกจากนี ้ยังสามารถเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ มากขึ ้น ค้ นหา
โอกาสในการลงทุนและหาคู่ค้าที่ดีเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้ ดียิ่งขึ ้น งานครัง้ ที่ผา่ นมามีผ้ เู ข้ าชม
คุณภาพมากกว่า 3000 คน ทังผู
้ ้ ประกอบการรายอื่นๆ ทังในประเทศและต่
้
างประเทศรวม
มูลค่าการซือ้ ขายสินค้ า กว่า 50 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ

* Subject to change without prior notice

THE ORGANIZER
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

บริ ษัท 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

บริ ษัท ไฟร์ เวิร์คส มีเดีย (ไทยแลนด์) จากัด
โทร. 0 2513 1418
มือถือ. 08 6417 7431
เว็บไซต์: www.oilgasthai.com
อีเมล: thai@asiafireworks.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
Challenger 1-3

EVENT NAME

THE ORGANIZER
Department
of
International
Trade Promotion, Ministry of
The 62 Bangkok Gems and Jewelry Fair will feature 900 companies in over 2,000
Commerce
booths from selected domestic and overseas exhibitors. Explore products from
Show Manager: XCON Co.,Ltd.
gemstones (precious stones, semi-precious stones), rough stones, diamonds,
pearls, precious metal, synthetic stones, costume and fashion jewelry, fine jewelry, Tel. 0 2507 8392-3
DITP Call Center 1169
gold jewelry, silver jewelry, display and packaging, equipment and tools, jewelry
Website: www.bkkgems.com
parts, machinery and more.
Email: bkkgems@ditp.go.th
Pre-registration starts now at www.bkkgems.com
nd

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)

07-11 กันยายน 2561
ชาเลนเจอร์ 1-3

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.
งำนแสดงสินค้ ำอัญมณีและเครื่ องประดับ ครั ง้ ที่ 62
งานแสดงสินค้ าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั ้งที่ 62 มีบริ ษัททังในประเทศและต่
้
างประเทศ
เข้ าร่วมแสดงสินค้ าถึง 900 บริ ษัท ใน 2,000 คูหา พบกับสินค้ าหลากหลาย เช่น อัญมณี
เจียระไน อัญมณีไม่เจียระไน เพชร มุก โลหะมีคา่ อัญมณีสงั เคราะห์ เครื่องประดับเทียม
เครื่องประดับมีคา่ เครื่องประดับทอง เครื่องประดับเงิน อุปกรณ์จดั แสดงและบรรจุภณ
ั ฑ์
เครื่องมือการผลิต ชิน้ ส่วนเครื่องประดับ เครื่องจักรและอื่นๆ
ไฮไลท์และกิจกรรมพิเศษต่างๆ:
1. นิทรรศการ The Niche Showcase: กลุ่ม 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. กลุ่มผู้ประกอบการหน้ าใหม่ The New Faces
3. คูหาแสดงสินค้ าและเวิร์คช็อป The Jewellers จากดีไซเนอร์ ที่เข้ าร่วมโครงการ
Designers’ Room และ Talent Thai ภายในโซนมีสาธิตการทาเครื่องประดับ และสอน
เทคนิคการผลิต รวมถึงกิจกรรมเจรจาธุรกิจและให้ คาปรึกษาการทาธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ
4. กิจกรรมสัมมนาและแฟชั่นโชว์
5. สิ่งอานวยความสะดวกและบริ การต่างๆ เช่น รถ Shuttle Bus, โซน Exclusive Lounge
ล่ามและกิจกรรมเจรจาธุรกิจ

กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
Show Manager: บริ ษัท เอ๊ กซ์คอน จากัด
โทร. 0 2507 8392-3
สายตรงการค้ าระหว่างประเทศ 1169
เว็บไซต์: www.bkkgems.com
อีเมล: bkkgems@ditp.go.th

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.

* Subject to change without prior notice
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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.bmamexpoasia.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.bmamexpoasia.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 ้ อำเซียน-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 อำเซียน ไทยแลนด์ 2018

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:30 น.

October 25-27, 2018
Hall 1

IFSEC Southeast Asia 2018 - Bangkok Edition

Exhibition (Trade)

Time: 10:00-18:00 hrs.

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

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

* Subject to change without prior notice

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

UBM Malaysia
Tel. +66 2035 5000
Mobile. +6019 2205151
Website: www.ifsecsea.com
Email: tj.tan@ubm.com
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
25-27 ตุลาคม 2561
อาคาร 1

EVENT NAME
IFSEC Southeast Asia 2018 - Bangkok Edition

Exhibition (Trade)

เวลา: 10:00-18:00 น.

November 08-11, 2018

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

Hall 2-3

งาน IFSEC Southeat Asia เป็ นงานนิทรรศการที่รวบรวมอุปกรณ์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัย และ การควบคุมอัคคีภยั ในภูมิภาค ซึ่งมีบริ ษัทชั ้นนามากกว่า 350 บริ ษัทร่วม
แสดงสินค้ าและเทคโนโลยีใหม่ลา่ สุดภายในงาน อาทิเช่น กล้ องวงจรปิ ด ระบบตรวจสอบ
ทางชีวภาพ ระบบเตือนอัคคีภยั ระบบตรวจจับ อุปกรณ์ป้องกันตัว และอื่นๆอีกมากมาย
ตลอดงานทั ้งสามวันคาดว่าจะมีผ้ เู ข้ าชมงานกว่า 10,000คน ซึ่งรวมไปถึง เจ้ าหน้ าที่จาก
รัฐบาล ตารวจ ผู้คมุ ตัวแทนจาหน่าย และผู้เข้ าชมที่มาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถเยี่ยมชมเวปไซต์ www.ifsecsea.com

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

08-11 พฤศจิกายน 2561

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

Exhibition (Public)

November 09-18, 2018
Hall 5-8

Exhibition (Public)

09-18 พฤศจิกายน 2561
อาคาร 5-8

Exhibition (Public)

UBM Malaysia
โทร. +66 2035 5000
มือถือ. +6019 2205151
เว็บไซต์: www.ifsecsea.com
อีเมล: tj.tan@ubm.com

The 16 years as the pioneer in organizing international Signage & Advertising Trade IBRIX Co., Ltd.
Show in Thailand since 2002
Tel. 0 2574 6511 Ext. 102-107
Mobile. 09 4874 7671, 08 6361 9178
Website: www.signasiaexpo.com
Email: beeibrixbangkok@gmail.com

Exhibition (Public)

อาคาร 2-3

THE ORGANIZER

Sign Asia Expo/Bangkok LED & Digital Sign 2018 จัดร่วมกันกับ "APPPEXPO
THAILAND" ยักษ์ ใหญ่ผ้ จู ดั งาน Sign จากเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน งานแสดงสินค้ านานาชาติ
ธุรกิจป้าย โฆษณา และสื่อนอกบ้ าน ครั ้งที่ 16 ที่เปิ ดโอกาสให้ นักธุรกิจวงการป้าย LED สื่อ
โฆษณา สื่อนอกบ้ าน และการออกแบบตกแต่งจากทัว่ ประเทศ และต่างประเทศกว่า 40
ประเทศ เข้ าชมงาน พร้ อมสัมมนาเวิร์คช็อปเชิงปฏิบตั ิการจากกูรูวงการป้าย

บริ ษัท 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 Home Product Center Public Co., Ltd.
accessories
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 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
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
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