
                                                     
 

 

ประกาศ 
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค็ เมืองทองธานี ปิดบริการช่ัวคราว 

ตัง้แต่วันอาทติย์ที่ 22 มีนาคม – วันอาทติย์ที่ 12 เมษายน 2563 

 

สืบเนื่องจากค าสัง่จงัหวดันนทบรีุ เร่ือง สัง่ปิดสถานที่เป็นการชัว่คราว (ฉบบัที่ 3) เพื่อจ ากดัการชุมนมุของประชาชน 

อันเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด -19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศของกระทรวง

สาธารณสขุ โดยก าหนด 30 สถานท่ี ซึง่รวมถึง ศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุ เป็นระยะเวลา 22 วนั ตัง้แตว่นัท่ี 22 มีนาคม – 

12 เมษายน 2563 ยกเว้นพืน้ท่ีให้บริการด้านอาหารและยา สนิค้าเบ็ดเตลด็ที่จ าเป็นตอ่การด ารงชีวิต  
 

ทาง บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเม้นท์ จ ากดั ผู้บริหารศนูย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
ตระหนกัถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีรายงานยอดผู้ติดเชือ้ในประเทศไทยเพิ่มขึน้ตอ่เนื่อง และพร้อม
ให้ความร่วมมือทกุภาคสว่นในการเฝ้าระวงัและป้องกนัการแพร่ระบาดอย่างจริงจงั  บริษัทฯ จึงขอประกาศปิดให้บริการศนูย์
แสดงสนิค้าและการประชมุ อิมแพ็ค เมืองทองธาน ีเป็นการชัว่คราว ตัง้แตว่นัท่ี 22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 ตามค าสัง่ของ
จงัหวดันนทบรีุ โดยยินดีปฏิบตัิตามมาตรการควบคมุโรคติดตอ่อยา่งเคร่งครัด  
 

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ มีความห่วงใยสขุภาพและความปลอดภยัของลกูค้า พนัธมิตรธุรกิจ พนกังานผู้ปฏิบตัิ
หน้าที่ จึงวางมาตรการเฝ้าระวงัและป้องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และยืนยนัถึงการปฎิบตัิตามค าแนะน าของกรม
ควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ มาโดยตลอด พร้อมขอขอบคณุในทกุความร่วมมืออนัดีจากทกุภาคสว่นที่เข้าใจสถานการณ์
และร่วมแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคม หวงัเป็นอย่างยิ่งให้สงัคมไทยกลบัสูส่ภาวการณ์ปกติ พร้อมเดินหน้าไปด้วยกนัอยา่งดี
ที่สดุ  
 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 21 มีนาคม 2563 
 

บริษัท อิมแพค็ เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด  

ผู้บริหารศูนย์แสดงสนิค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  

 

 

 



                                                     
 

 

Announcement 
The temporary closure of IMPACT Exhibition and Convention Center, Muang 

Thong Thani from March 22 to April 12, 2020 
 

Nonthaburi Province has ordered the temporary closure of 30 venues, including exhibition and 

convention centers, but excluding the food and pharmacy sections and shops selling necessary items, effective 

for 22 days from March 22 to April 12, 2020 to limit public gatherings and prevent the spread of COVID-19.     

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd., the operator of IMPACT Exhibition and Convention Center, 

Muang Thong Thani, is well aware of the COVID-19 outbreak, which continues to evolve along with an increasing 

number of infections throughout Thailand, and ready to provide full cooperation to all relevant sectors in 

implementing strict precautionary measures to prevent the spread of the novel coronavirus. Therefore, the 

Company would like to notify that IMPACT Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani is temporarily 

closed from March 22 to April 12, 2020, following the order from Nonthaburi Province. The Company is also willing 

to strictly comply with the disease prevention and control measures. 

To ensure the safety and well-being of customers, business partners and employees, the Company has 

stepped up precautionary measures to prevent the spread of COVID-19 and strictly followed the COVID-19 

prevention guideline from the Ministry of Public Health. We appreciate your cooperation and understanding 

during this time. Let’s do our part to help keep everyone safe and move forward together. And let’s hope that the 

situation will return to normal as soon as possible.  

 

Announced on March 21, 2020 
 

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. 

The operator of IMPACT Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani 

 

               

 


