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งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 47 
เฉิดฉายด้วยดีไซน์รับปี 2012 สู่ผู้นำาเครื่องประดับพลอยสี
47th Bangkok Gems & Jewelry Fair 2011

สมาคมผู้ ค้ าอัญมณีไทยและเครื่ องประดับ            

จัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 

คร้ังท่ี 47 หรือ Bangkok Gems & Jewelry fair 

2011 งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ

ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์             

ถึง 1 มีนาคม 2554 บนพื้นที่ 80,000 ตารางเมตร 

ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี                 

(อ่านต่อหน้า 5)
Thailand Gems and Jewelry Trader Association will host 

“47th Bangkok Gems & Jewelry Fair 2011”, the Asian’s 

biggest gems and jewelry event, with the highlight of 

showcasing the latest jewelry designs for year 2012. 

The event will be held during February 24 – March 1, 

2011 at Challenger 1-3, IMPACT Muang Thong Thani. 

(see page 5)

คอนเสิร์ต เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หลากหลายเมนูมงคลต้อนรับเทศกาลตรุษจีน เปิดตัวเป็นทางการ โนโวเทล อิมแพ็ค เมืองทองธานี

พบความโดดเด่นภายใต้แนวคิดเล็กๆ...เปลี่ยนโลก 
Bottom-up ภายในงานสถาปนิก 54
ARCHITECT ’11 Bottom-Up

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ 

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำากัด จัดงาน

สถาปนิก 54 งานเดียวที่รวบรวมสาระความรู้และนวัตกรรม

เทคโนโลยีสำาหรับสถาปัตยกรรมในอนาคตมาไว้ด้วยกัน 

ภายใต้แนวคิดเล็กๆ ...เปลี่ยนโลก : Bottom – up ระหว่าง

วันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2     

อิมแพ็ค เมืองทองธานี (อ่านต่อหน้า 5)

The Association of Siamese Architects under Royal Patronage 

(ASA) in association with N.C.C. Exhibition Organizer Co., Ltd. will 

arrange an event of Architect 2011 in the highlight of Bottom-Up, 

which including a latest innovative technology and knowledge for 

the future. The event will be held during February 8-13, 2011 at 

Challenger 1-2, IMPACT Muang Thong Thani. (see page 5)

ไทยแลนด์ เมกะ โชว์ งานแสดง
สินค้ายิ่งใหญ่เอาใจผู้บริโภค
Thailand Mega Show

ต้อนรับศักราชใหม่ 2554 บริษัท เวิลด์

แฟร์ จำากัด จัดงานไทยแลนด์ เมกะ โชว์ 

แสดงสินค้าเพื่อผู้บริโภคที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

และมีผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดง

สินค้ามากที่สุด เต็มพื้นที่ ของศูนย์

แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ระหว่างวันที่ 15-23 มกราคม 2554 

(อ่านต่อหน้า 6)

IMPACT begins year 2011 by presenting “Thailand Mega Show” a huge exhibition of the year, 

which a large number of entrepreneurs are come to showcasing their goods for Thais consumer. 

The event will held on January 15-23, 2011 at Exhibition Center Hall 1-8, IMPACT Muang Thong 

Thani. (see page 6)
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สวัสดีปใหม ขออวยพรใหทาน

จงประสบความสำเร็จ

ในทุกๆสิ่งในปใหมนี้

Greetings of the New Year.

Wishing you all 
success 
in the next year.

Editor Talk

ยินดีต้อนรับผู้อ่านทุกท่าน สู่ อิมแพ็ค แฟมิลี่ เปเปอร์ ฉบับต้อนรับศักราชใหม่ 2554
Wishing happiness to all readers in New Year 2011

ก่อนอ่ืนต้องขอกล่าว สวัสดีปีใหม่ทุกท่าน ช่วงวันหยุดยาวท่ีผ่าน

มาคงได้ไปเที่ยวพักผ่อน เติมเต็มพลังกาย พลังใจ พร้อมที่จะ

ลุยงานต่อในปีนี้กันแล้ว สำาหรับ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ใน

ฐานะผู้นำาศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอันดับหนึ่งของไทย 

และมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์ฯ ชั้นนำา 1 ใน 5 ของเอเชีย ไม่เคย

ที่จะหยุดยั้งเติมเต็มความสุข ความสนุก รวมถึงเป็นส่วนหนึ่ง

ในการผลักดันความสำาเร็จให้กับลูกค้าผู้จัดงานและผู้เข้าชม

งานตลอดมาและตลอดไป

ฉบับต้อนรับศักราชใหม่นี้ก็มีงานดีๆ มาแนะนำากันเช่นเคย เริ่ม

ที่งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 47 ท่ีรวบรวม

อัญมณีและเคร่ืองประดับโดดเด่นด้วยการดีไซน์ โดยเฉพาะพลอย

สี มาให้เลือกชมและช้อปกว่า 3,500 บูธ ส่วนผู้ที่ชื่นชอบการ

ออกแบบและตกแต่งบ้านต้องไม่พลาด งานสถาปนิก 2554 

งานเดียวที่รวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมใน

อนาคต มาจัดแสดงให้ชมภายใต้แนวคิด เล็กๆ...เปลี่ยนโลก : 

Bottom – up 

นอกจากงานใหญ่ตรงใจผู้ท่ีช่ืนชอบเคร่ืองประดับและการตกแต่ง

บ้านแล้ว ยังมีงานดีๆ สำาหรับทุกครอบครัว นั่นคือ รักลูก

เฟสติวัล ที่รวมกิจกรรมเสริมทักษะและการเรียนรู้ให้กับคุณพ่อ 

คุณแม่ และลูกน้อยได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน ทั้งนี้ ยังมีงานอื่นๆ 

ที่น่าสนใจอีกมากมาย สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

จากปฏิทินงานด้านหลังสุดหรือสอบถามได้ที่โทร. 0-2833-

4455

สุดท้ายนี้ ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขรับปีใหม่ 

2554 และสนุกกับการอ่านอิมแพ็ค แฟมิลี่ เปเปอร์ ฉบับนี้ 

พร้อมทั้งเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าและรับบริการที่ดีของ    

ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การติชมและสอบถามในบริการ

ของ อิมแพ็ค เมืองทองธานี มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้มี

ส่วนช่วยนำาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น 

เร่ิมต้นฉบับน้ีด้วยการช้ีแจงกรณีมีประชาชนส่งเร่ืองร้องเรียน

ถึง หนังสือพิมพ์คมชัดลึก เกี่ยวกับกรณีเหตุรบกวนอันเกิดจาก

ความเสียงดังของการแสดงคอนเสิร์ต บริเวณริมทะเลสาบ 

เมืองทองธานี อิมแพ็ค ในฐานะผู้ให้บริการพื้นที่แสดงคอนเสิร์ต

ดังกล่าว จึงขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 

ด้วยอิมแพ็คได้ตระหนักถึงปัญหานี้ที่จะเกิดขึ้น ก่อนการจัดงาน

จึงได้ส่งเอกสารคำาแนะนำาของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับ

ที่ 1/2548 เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ประเภทกลุ่มบริการบันเทิง ถึงลูกค้าผู้จัดแสดงคอนเสิร์ตกลาง

แจ้ง โดยมีเนื้อหาชี้แจงเรื่องการควบคุมป้องกันเสียงจากสถาน

ประกอบการกิจการบันเทิง รวมถึงการชี้แจงระดับเสียงที่เหมาะ

สม (ไม่เกิน 110 เดซิเบลเอ) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานระดับเสียง

ขององค์การอนามัยโลก 

นอกจากนี้ ก่อนการจัดงานทางอิมแพ็คได้ส่งเอกสารแจ้งถึง

หน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อรับทราบ และขออนุญาตจัดงาน 

You Say ซึ่งก็ได้รับการอนุญาตให้จัดแสดงได้ และในวันเตรียมการ

แสดง (Set Up) ได้มีการชี้แจงต่อผู้จัดงานเรื่องการควบคุม

เสียงโดยเบื้องต้นได้ประสานให้ตั้งลำาโพงหันเข้าทางด่วน     

เพื่อเลี่ยงเสียงรบกวนกับชุมชน แต่ด้วยเวลาที่ดึกและอยู่ใน

พื้นที่โล่งจึงทำาให้การควบคุมเสียงทำาได้ยากกว่าปกติ 

อย่างไรก็ตาม ทางอิมแพ็ค ต้องขออภัยประชาชนในชุมชน

โดยรอบเมืองทองธานีทุกท่าน ต่อเหตุการณ์อันมิได้ตั้งใจ และ

พร้อมรับคำาร้องเรียนนี้มาเพื่อพิจารณาปรับปรุงระเบียบปฏิบัติ 

รวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลการจัดงานให้มีความ

เรียบร้อยยิ่งขึ้น 

สำาหรับเร่ืองท่ี 2 ขอหยิบยกปัญหาเร่ืองการจราจร ซ่ึงมีผู้สอบถาม

เข้ามาทั้งทางโทรศัพท์และอีเมล์จำานวนมากเกี่ยวกับเส้น

ทางการจราจรเข้าออก อิมแพ็ค เมืองทองธานี จึงขอนำาแผนที่

การเข้าออก อิมแพ็ค เมืองทองธานี มาให้ทุกท่านได้ศึกษาเส้น

ทางกัน 

สำาหรับผู้ที่ประสบปัญหาการเดินทางหรือยังไม่เข้าใจในแผนที่

เส้นทางการจรจรดังกล่าว สามารถสอบถามเรื่องการจราจร

ภายใน อิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้ที่ศูนย์อำานวยความสะดวก

ด้านการจราจร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2833-5445-7 ตลอด 24 ชม.

อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวทางการดำาเนินธุรกิจใน

ลักษณะ พันธมิตรสู่ความสำาเร็จ หรือ Partnership for Success ค่ะ

จินตนา  พงษ์ภักดี (จุ๋ม)

บรรณาธิการ

Let’s celebrate the year of the Rabbit. We hope that you are all relaxed 

and energized after the holiday period. 

IMPACT Muang Thong Thani will continue to bring you exciting events 

and continue to serve you all as the leading exhibition and convention 

center in Thailand. 

There are 3 major events about to happen.

For those who love jewelry the “47th Gems & Jewelry Fair 2011” is a 

must and for home designers & decoration lovers “Architect ‘11” will 

offer many new and exciting features.

We will also present an event for the entirely family “The 12th Rakluke 

Festival 2011” which  features activities for kids and parents to join 

together. 

Please turn to our event calendar page to learn about other upcoming 

events or contact 0-2833-4455.

We wish you all the best for the New Year and hope you enjoy reading 

our bi-monthly Family papers. We look forward to welcoming you to join 

as many events as you can throughout the year.

Jintana Phongpakdee (Jum)

Editor
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à»š¹¤Ó¶ÒÁÂÍ´ÎÔµ ·ÕèËÅÒÂ¤¹ÂÑ§¤ÃØ‹¹¤Ô´...«éÓÂÑ§¨Ðà¡Ô´»˜ÞËÒµÒÁÁÒÇ‹Ò! … 
áÅŒÇ¨Ð ä»·ÕèäË¹ ¨Í§ÂÑ§ä§ ·Õè¾Ñ¡¨ÐâÍà¤äËÁ ÃÒ¤Ò¨Ðâ´¹ã¨ÃÖà»Å‹Ò »˜ÞËÒ·Ñé§ËÁ´...

“หยุดยาวนี้...ไปเที่ยวไหนดีนะ”

à¤ÅÕÂÃ�¨ºã¹¤ÅÔê¡à´ÕÂÇ
ÇÑ¹¹Õé¨Ð¾Òä»ÃÙŒ¨Ñ¡¡ÑºáËÅ‹§ÃÇÁâÃ§áÃÁáÅÐÃÕÊÍÃ�· ¨Ò¡·ÑèÇ·Ø¡ÁØÁâÅ¡ à¾ÕÂ§¤ÅÔê¡·Õè www.totalreservation.com 
áÅŒÇà¢ŒÒä»ÂÑ§Ê‹Ç¹¢Í§ “âÃ§áÃÁáÅÐÃÕÊÍÃ�·” ¨ÐÊÒÁÒÃ¶¤Œ¹ËÒ·Õè¾Ñ¡¨Ò¡·ÑèÇ·Ø¡ÁØÁâÅ¡ ã¹ÊäµÅ�·ÕèªÍº 
ã¹ÃÒ¤Ò·Õè¾Íã¨ áÅŒÇ¤ÅÔê¡ÊÑè§¨Í§ä´ŒÃÇ´àÃçÇ·Ñ¹ã¨ ´ŒÇÂÃÐºº¤Œ¹ËÒËŒÍ§¾Ñ¡·ÕèÁÕãËŒàÅ×Í¡µÑé§áµ‹ÃÐ´Ñº 1-5 ´ÒÇ 
µÒÁáµ‹ã¨µŒÍ§¡ÒÃ ËÃ×Í¨ÐàÅ×Í¡ãªŒºÃÔ¡ÒÃ¼‹Ò¹ Total Call Center â·Ã.0-2833-5555 ·Õè·ÓË¹ŒÒ·Õèà»š¹àÅ¢Ò
¤ÍÂºÃÔ¡ÒÃ¨Í§ËŒÍ§¾Ñ¡ãËŒä´Œ ºÃÔ¡ÒÃ·Ñé§ËÁ´¹Õé¶×Íà»š¹ÍÕ¡ 1 ¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨¢Í§ Total reservation 
·Õèä´ŒàµÔÁàµçÁ¤ÇÒÁÊØ¢ãËŒá¡‹ÅÙ¡¤ŒÒ ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ÊºÒÂ µÑé§áµ‹¡ÒÃ¤Œ¹ËÒ·Õè¾Ñ¡·Ñé§âÃ§áÃÁ–ÃÕÊÍÃ�· ·ÑèÇâÅ¡ 
ãËŒµÃ§ã¨ ¼‹Ò¹ÃÐºº¡ÒÃ¨Í§ÍÍ¹äÅ¹�ÍÑ¹·Ñ¹ÊÁÑÂ ·Ñé§ÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶àÅ×Í¡Â×¹ÂÑ¹¡ÒÃ¨Í§¼‹Ò¹ 
E-Mail ËÃ×Í Call Center ä´ŒÍÕ¡´ŒÇÂ·Ñé§§‹ÒÂ ÊÐ´Ç¡ áÅÐÃÇ´àÃçÇ 
ã¹¡ÒÃÃÑº¢‹ÒÇÊÒÃ¡ÒÃ¨Í§ä´ŒµÅÍ´·Ø¡Ê¶Ò¹¡ÒÃ³� 

....¶ÒÁËÒ·Õè¾Ñ¡¤ÃÑé§Ë¹ŒÒ ÍÂ‹ÒÅ×Á Total Reservation.
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งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 47 
เฉิดฉายด้วยดีไซน์รับปี 2012 สู่ผู้นำาเครื่องประดับพลอยสี

พบความโดดเด่นภายใต้แนวคิดเล็กๆ...เปลี่ยนโลก 
Bottom-up ภายในงานสถาปนิก 54

47th Bangkok Gems & Jewelry Fair 2011

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเคร่ืองประดับ จัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับ คร้ังท่ี 47 หรือ 

Bangkok Gems & Jewelry fair 2011 งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดใน

เอเชีย ระหว่างวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ –1 มีนาคม 2554 บนพ้ืนท่ี 80,000 ตารางเมตร ณ  อาคารชาเลนเจอร์ 

1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ นับเป็นงานยิ่งใหญ่ติด 1 ใน 5 ของโลก จัดขึ้นเพื่อตอบ

สนองนโยบายรัฐบาลที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่อง

ประดับของไทย ในด้านการส่งออกไปสู่ตลาดโลก อีกทั้ง แสดงศักยภาพด้านการผลิต การออกแบบ 

ของผู้ประกอบการชาวไทย โดยในครั้งนี้เน้นการแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่ออกแบบ

รับปี 2012 เพื่อเป็นการปูทางสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ 

ประเภทพลอยสี

นอกจากการโชว์ความโดดเด่นเรื่องการออกแบบแล้ว งานนี้ยังเป็นเสมือนเวทีพบปะระหว่างผู้ผลิต

และผู้จำาหน่ายอัญมณีกว่า 1,000 ราย ที่ร่วมออกบูธกว่า 3,500 บูธ จากทั้งในและต่างประเทศ 

รวมถึงการแสดงผลงานการออกแบบที่สวยงาม ผ่านแฟชั่นโชว์และกิจกรรมพิเศษต่างๆ มากมาย 

เช่น การจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ นับเป็นอีกหนึ่งงานดีที่สุดของปีที่ไม่ควรพลาด         

ผู้สนใจเข้าชมงาน สำาหรับบุคคลทั่วไปสามารถซื้อบัตรเข้าชมงานราคา 100 บาท และสำาหรับผู้ที่อยู่

ในแวดวงธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ สามารถแสดงนามบัตรและเข้าชมงาน ฟรี 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2630-1390-7

Thailand Gems and Jewelry Trader Association will host “47th Bangkok Gems & Jewelry Fair 2011”, Asia’ s 

biggest gems and jewelry event,  showcasing the latest jewelry designs for year 2012. The event will be held 

during February 24 – March 1, 2011 at Challenger 1-3, IMPACT Muang Thong Thani.

This year Bangkok Gems & Jewelry Fair will have over 3,500 booths from more than a thousand international 

and local jewelry entrepreneurs showcasing the latest designs and fascinating fashion shows. In addition semi-

nars will be held to impart knowledge and information on various aspects of the industry.

Bangkok Gems & Jewelry Fair is one of the top five world jewelry events and has become a significant stage to 

present the potential of Thailand’s jewelry business as well as driving Thailand forward to be the jewelry hub 

of the world.

For more information, please contact 0-2630-1390-7

The exhibition entrance fee for all other visitors is 100 baht per person

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิช่ัน ออกาไนเซอร์ จำากัด 

จัดงานสถาปนิก 54 งานเดียวท่ีรวบรวมสาระความรู้และนวัตกรรมเทคโนโลยีสำาหรับสถาปัตยกรรมใน

อนาคตมาไว้ด้วยกัน ภายใต้แนวคิด เล็ก .ๆ..เปล่ียนโลก : Bottom–up ระหว่างวันท่ี 8-13 กุมภาพันธ์ 2554 ณ 

อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

งานสถาปนิก 54 ถือเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชีย ภายในงานได้รวม

สาระความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยี ผลงานออกแบบ และทิศทางการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม

ในอนาคต รวมถึงการบริการประชาชนในด้านงานสถาปัตยกรรมไว้อย่างครบวงจร ภายในพื้นที่

กว่า 40,000 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็น 7 โซน ได้แก่ โซนสินค้าด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์                   

แสงสว่าง โซนสินค้าด้านสุขภัณฑ์และเครื่องครัว โซนสินค้ากระเบื้อง หินอ่อน หินแกรนิต อุปกรณ์

ติดตั้งกระเบื้อง โซนสินค้าสี วัสดุตกแต่ง เครื่องเรือนและเครื่องใช้ไฟฟ้า โซนสินค้าด้านประตู 

หน้าต่าง รั้ว โซนสินค้าเกี่ยวกับหลังคาฉนวนวัสดุกันรั่วซึม และโซนสินค้าบริการด้านพลังงาน

ทดแทนและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รวมแล้วกว่า 2,200 บูธ จากผู้ร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 700 ราย ภายใต้แนวคิด Bottom–up : 

เล็กๆ...เปลี่ยนโลก หรือ มุมมองที่ให้ความสำาคัญกับฐานขององค์ประกอบรวมทั้งหมด...ที่สะท้อน

ถึงจุดเริ่มต้นจากแนวคิดเล็กๆ ที่เมื่อกระทำาแล้ว มีผลนำาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในวงกว้างได้  

ซึ่งเปรียบได้กับแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีจุดเริ่มต้นจากองค์ประกอบหรือประเด็น

เล็กๆที่น่าสนใจ แล้วนำาแนวคิดมาพัฒนาจนเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่มีความสดใส

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2203-4231-4

The Association of Siamese Architects under Royal Patronage (ASA) in association with N.C.C. Exhibition Or-

ganizer Co., Ltd. will arrange an event – Architect 2011 titled Bottom-Up, which includes the latest innovative 

technology and knowledge for future designs. The event will be held during February 8-13, 2011 at Challenger 

1-2, IMPACT Muang Thong Thani.

This year’s event will present new perspectives of design and bring out new modern compositions to show the 

development of architecture. ARCHITECT ’11 event will have over 2,200 booths from entrepreneurs and show-

case products and ideas which in the main relate to the “Bottom-Up” concept, tiny built world. 

ARCHITECT ’11 will be divided into 7 zones including electrical and lighting appliances, sanitary and kitchen 

ware, decoration instruments, energy products and more. For more information please contact 0-2203-4231-4.  

ARCHITECT ’11 Bottom-Up

News & Feature
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ไทยแลนด์ เมกะ โชว์ งานแสดงสินค้า  
ยิ่งใหญ่เอาใจผู้บริโภค

งานแสดงสินค้าเครื่องใช้สำานักงาน
อัตโนมัติ คอมพิวเตอร์ 
และเครื่องเขียนไทย 2011

News & Feature

Thailand Mega Show 2011

The 2nd Office Automation Stationery 
& IT Fairs 
(OAS & IT Fair & 3C Thailand 2011)

ต้อนรับศักราชใหม่ 2554 บริษัท เวิลด์แฟร์ จำากัด จัดงาน      

ไทยแลนด์ เมกะ โชว์ แสดงสินค้าเพื่อผู้บริโภคที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

และมีผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงสินค้ามากที่สุดเต็มพื้นที่ของ

ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 15-23 

มกราคม 2554 

งานไทยแลนด์ เมกะ โชว์ ถือเป็นงานแสดงสินค้าเพื่อผู้บริโภคที่

ครบวงจร โดยมีกลุ่มสินค้าที่เข้าร่วมงาน ให้ผู้บริโภคได้เลือกชม

เลือกซื้อมากมาย อาทิ กลุ่มเฟอร์นิเจอร์  สินค้าเกี่ยวกับเคร่ือง

ใช้ไฟฟ้า สินค้าตกแต่งบ้าน การจัดสวนและสนาม สินค้าอัญมณี 

เครื่องประดับ เครื่องหนัง รวมถึงการแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจวิวาห์ 

การแสดงสินค้าเพื่อสุขภาพ ความงาม และสปา สินค้าและ

บริการเพื่อการท่องเที่ยวทั่วไทย 

อีกท้ัง ยังมีมุมของงานมหกรรมหนังสือ มุมแสดงสินค้าเพ่ือคุณแม่

และลูก และส่วนของมุมอาหาร ที่มาให้เลือกจับจ่าย ต้อนรับ

ปีใหม่กันอย่างหลากหลาย ณ อาคาร 1-8 ศูนย์แสดงสินค้า        

อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2731-1331

IMPACT begins year 2011 by presenting “Thailand Mega Show”              

a huge exhibition of the year, which a large number of entrepreneurs 

are come to showcasing their goods for Thais consumer. The event 

will held on January 15-23, 2011 at Exhibition Center Hall 1-8, IMPACT 

Muang Thong Thani.

Thailand Mega Show welcome a year 2011 by gathering a various type 

of products for consumer which includes furniture, home &  décor,  

electronic, gardening, fashion & jewelry, wedding, health beauty & 

spa, kid & toy, book, travel & leisure and food are ready for choosing. 

For more information please contact 0-2731-1331

บริษัท 121 ครีเอชั่น จำากัด จัดงานแสดงสินค้าเครื่องใช้

สำานักงานอัตโนมัติ คอมพิวเตอร์ และเครื่องเขียนไทย 2011 

หรือ The 2nd Office Automation Stationery & IT Fairs   

(OAS & IT Fair & 3C Thailand 2011) งานเดียวที่รวม                           

ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้นำาเข้าสินค้าในสำานักงานมาพบกับผู้

ซื้อโดยตรง ระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคาร 5  

ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี

งานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 และได้รับเสียงตอบรับจากผู้ประกอบ

การ ทั้งเครื่องใช้สำานักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องตอก

บัตร กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบซีเคียวริตี้ โทรศัพท์ IP 

Phone คอมพิวเตอร์ ต่างสนใจเข้าร่วมงานจำานวนมาก โดย

ในครั้งนี้มีความน่าสนใจอยู่ที่การนำาเทคโนโลยีระบบเน็ทเวิร์ค 

โซลูชั่น  เข้ามาช่วยในการทำางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทำาให้

การทำางานในองค์กรเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวก ด้วยเครื่องใช้

สำานักงานอัตโนมัติท่ีมีมาตรฐาน รวมถึงเคร่ืองเขียนท่ีมีคุณภาพดี 

ในงานยังได้รวบรวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมซอฟต์แวร์

มาตรฐานแบรนด์ดังผลิตโดยผู้ประกอบการไทย เพื่อช่วยลด

ต้นทุนด้านการผลิตและเพิ่มผลกำาไรให้องค์กรมาจัดแสดงให้

เลือกซื้อเลือกหาไปใช้งานด้วย และนอกจากนี้คอมพิวเตอร์รุ่น

ใหม่จากค่ายดัง เช่น SVOA acer Cannon hp และอื่นๆ รวม

ถึงเครื่องเขียนแบรนด์ดังก็ยังมาร่วมกันลดราคา พร้อมเปิดตัว

สินค้าใหม่ให้ได้เลือกซื้อกันตามสะดวก และที่สำาคัญสำาหรับผู้

ที่สนใจฟังสัมมนาในงานนี้ได้จัดการสัมนนาโดยนักวิชาการชื่อ

ดังอีกด้วย

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0-2876-0880-1

งานรวมสุดยอดอาหารและ
ส่วนผสมอาหาร และงานประชุมวิชาการ
ด้านอาหารของประเทศไทย 
ประจำาปี 2554
Health Food & Ingredient 
Thailand 2011 (HFIT)

บริษัท ฟู้ด อินดัสทรี เน็ทเวอร์ค จำากัด เลือกอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

สำาหรับการจัดงานรวมสุดยอดอาหารและส่วนผสมอาหาร 

และงานประชุมวิชาการด้านอาหารของประเทศไทย ประจำา

ปี 2554 หรือ HFIT 2011 ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2554 

นางนภาวรรณ ทรงประเสริฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ด 

อินดัสทรี เน็ทเวอร์ค จำากัด ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงาน 

HFIT 2011 ว่า งานนี้เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับ

อุตสาหกรรมอาหารไทยให้เป็นศูนย์กลางผู้ผลิตอาหารสุขภาพ

และเป็นผู้นำาด้านการค้าส่วนผสมอาหารของอาเซียน การจัด

งานนี้ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและครั้งแรกของอาเซียน 

ซึ่งน่าจะส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารของไทยเป็นที่รู้จักมากยิ่ง

ขึ้น โดยจุดเด่นของงานอยู่ที่การรวมตัวของผู้ประกอบการด้าน

อุตสาหกรรมอาหารท้ังของไทยและต่างประเทศ มากกว่า 500 ราย   

บนพื้นที่กว่า 10,000 ตรม. ของอาคาร 7-8   ศูนย์แสดงสินค้า         

อิมแพ็ค เมืองทองธานี รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้จับจ่าย

ใช้สอยสินค้าคุณภาพด้านอาหาร  

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการประชุมวิชาการด้านอาหารของ

ประเทศไทย ซึ่งจะมีนักวิชาการด้านอาหารจากหลายสถาบัน

เข้าร่วมคิดค้นและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารของไทย ให้มี

121 Creation Ltd., Parts will arrange The 2nd Office Automation                 

Stationery & IT Fair or (OAS & IT Fair & 3C Thailand 2011) to exhibit 

office equipment, computers and stationery. The event will be held                  

during February 24-27, 2011 at Exhibition Center Hall 5, IMPACT Muang 

Thong Thani.

After the success of the initial event, this year it is back again with 

the aim of giving business opportunities to traders, retailers as well as                        

consumers who will be able to exchange ideas directly. The organizer will 

also be providing the latest models for stationery & office furniture as well 

as office machine including closed-circuit televisions (CCTV), photocopy 

machines, finger scanners and more.

IT goods such as computers & network solutions and business               

services will also be provided including computer hardware, networking 

systems and more. Top name brands have committed to the event and 

will be offering special promotions and discounts
   

For more information please contact 0-2876-0880-1.

เอกลักษณ์และศักยภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดโลก 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0-2714-4816-9

Food Industry Network Co., Ltd. has chosen IMPACT Muang Thong Thani 

to hold Asia’s first “Health Food & Ingredient Thailand 2011” event or HFIT 2011 

on March 3-6, 2011 at Hall 7-8, Exhibition Center.  

“HFIT 2011 is being arranged for the purpose of promoting the Thai food 

industry as a hub in Asia and as the main health food producer and         

ingredient’s trader. This will give good opportunities for Thai food and    

ingredients to be better known around the world. Countless health food 

and ingredients manufacturers from the food industry  will participate in 

over 500 booths covering more than 10,000 sq.m.” Napawan Songpra-

sertkul, Managing Director of Food Industry Network Co., Ltd. said.

In addition, HFIT 2011  will hold a conference with the  content including 

innovative and creative Thai food whereby food specialists will be able 

to join together to exchange their ideas. This will stimulate the potential 

for the industry to identity specific Thai food to serve the various needs 

of the world market.

For more information please contact 0-2714-4816-9.
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มหกรรมงานแสดงเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมด้านความสะอาดและความ
ปลอดภัย

พบช่องทางสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ 
ที่งานโอกาสธุรกิจ 2011 

การประชุมมันสำาปะหลังนานาชาติ

The Cleaning Expo 2011 and 
Security, Fire & Safety Expo 2011

16th Business Opportunity 2011

บริษัท ดี โฟล์ว แมเนจเม้นท์ จำากัด จัดมหกรรมงานแสดง

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านความสะอาดและความปลอดภัย 

หรือ The Cleaning Expo 2011 and Security, Fire & Safety 

Expo 2011 ระหว่างวันท่ี 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคาร 

6 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สำาหรับงานแสดงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทำาความสะอาดถือ

เป็นงานที่รวบรวมสินค้าเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์       

ตลอดจนน้ำายาทำาความสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม              

โรงพยาบาล อาคารสำานักงาน คอนโดมิเนียม และที่พักอาศัย 

รวมถึงนวัตกรรมใหม่ของการทำาความสะอาด ภายใต้แนวคิด

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Clean for Green

ส่วนงานแสดงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัย       

ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอุปกรณ์

ระบบป้องกันอัคคีภัย สำาหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม     

โรงพยาบาล อาคารสำานักงาน คอนโดมิเนียมและที่พักอาศัย 

ภายใต้แนวคิด Make your safety first...Protect your Life 

และภายในงานยังจัดการสัมมนาเชิงวิชาการฟรีอีกด้วย

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0-2942-0799 หรือ 

www.thecleaningexpo.com www.security-safetyexpo.com 

และ  www.d-flowmanagement.com

นิตยสารโอกาสธุรกิจ & แฟรนไชส์ ร่วมกับ สมาคมแฟรนไชส์ไทย 

โดยการสนับสนุนขององค์การส่งเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการนานาชาติ (TCEB) และมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ร่วมกันจัดงานโอกาสธุรกิจ 2011 งานเดียวที่รวบรวมรูปแบบ

ธุรกิจมาให้ได้เลือกชม เลือกสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ ซึ่ง

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคาร 3 ศูนย์      

แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี

งานโอกาสธุรกิจ ถือเป็นงานที่รวบรวมโอกาสในการทำาธุรกิจ

ทุกรูปแบบ โดยแบ่งโซนธุรกิจเป็น 10 โซน ได้แก่ โซนแฟรนไชส์ 

โซนสินค้าและบริการสำาหรับร้านค้าปลีก โซนอุปกรณ์สำาหรับ

เปิดร้านค้า โซนสินค้าจำาหน่ายส่ง โซนหาตัวแทนจำาหน่าย    

โซนสถาบันอาชีพ โซนธุรกิจขนาดเล็ก โซนรับจ้างผลิตสินค้า 

โซนสถาบันการเงิน และโซนธุรกิจเกษตร  

งานครั้งนี้คาดว่าจะมีกลุ่มเป้าหมายที่ เป็นเจ้าของกิจการ                 

ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพ

และต่างจังหวัด รวมถึงเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ คนไทยและต่าง

ชาติร่วมพูดคุยเจรจาธุรกิจกว่า 1,000,000 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2321-7701-4

Franchise Focus Co., Ltd. and Thai Franchise Center in association with 

Thailand Convention and Exhibition Bureau or TCEB will arrange the 16th 

Business Opportunity 2011 during February 25-27, 2011 at Exhibition 

Center Hall 3, IMPACT Muang Thong Thani. 

The 16th Business Opportunity 2011 event will bring together all type of 

businesses and expects to play an integral part in educating interested 

parties. There will be 10 zones including franchise & license business, 

small business, retails & occupational tools, wholesales, career institutes, 

agriculture business and workshop.

For more information please contact 0-2321-7701-4.

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดการประชุมมัน

สำาปะหลังนานาชาติ หรือ World Tapioca Conference 2011 

ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2554 ณ อาคาร 7 ศูนย์แสดง

สินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี

การจัดงานประชุมวิชาการมันสำาปะหลังนานาชาติ World 

Tapioca Conference 2011 ถือเป็นการจัดประชุมครั้งสำาคัญ 

เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตและวิชาการเกี่ยวกับมัน

สำาปะหลังและการเพิ่มศักยภาพประเทศไทยในฐานะผู้นำา

โลกด้านการผลิตและการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลังที่มี

คุณภาพ 

World Tapioca Conference 2011 
ภายในงานจะมีการประชุมนานาชาติ โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญ

ที่อยู่ในวงการมันสำาปะหลังมาพูดถึงศักยภาพและการผลิต

ต่างๆพร้อมทั้ งมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการปลูกมัน

สำาปะหลัง การแปรรูปผลผลิต การประกวดเกษตรกรดีเด่นที่

ผลิตมันสำาปะหลัง ตลอดจนยังได้มีการเชิญผู้ซื้อผู้นำาเข้าจาก

ต่างประเทศเข้ามาดูงานดังกล่าว ซึ่งขณะนี้มีการตอบรับมา

แล้ว 150 คน โดยผู้ซึ้อผู้นำาเข้าจากต่างประเทศจะเห็นว่ามัน

สำาปะหลังของประเทศไทย มีคุณภาพ มีการวิจัยพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง พร้อมคาดหวังจะมีการทำาสัญญาซื้อขายกันต่อไป

Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce will arrange        

“World Tapioca Conference 2011” between April 20-21, 2011 at Hall 7,    

IMPACT Exhibition Center, Muang Thong Thani.

As Thailand is a leader in the production of tapioca in the world,  the 

Department of Foreign Trade will be presenting the conference to show 

our potential in manufacturing and exporting at the World Tapioca              

Conference 2011. 

In addition, the event will present new innovative technology and          

know-how of planting and processing tapioca. Professionals in the  tapioca 

industry as well as international traders and importers will have the 

opportunity to meet potential trading partners.

D-Flow Management will arrange The Cleaning Expo 2011 and Security, 

Fire & Safety Expo 2011. The event will be held during February 24-27, 

2011 at Exhibition Center Hall 6, IMPACT Muang Thong Thani.

The Cleaning Expo 2011 will present new innovative technology for in-

dustrial factories, hotels, hospitals and home cleaning instruments under 

the concept of “Clean for Green”.

Security, Fire & Safety Expo 2011 will show the concept “Make your 

safety first...Protect your Life” by presenting new innovative technology 

also for industrial factories, hotels, hospitals and home fire safety and 

security’s equipment.

For more information please contact 0-2942-0799 or www.thecleaningexpo.com 

www.security-safetyexpo.com and www.d-flowmanagement.com
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โอทอป ซิตี้ 2010

การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน 
ครั้งที่ 8

มหกรรมธงฟ้า...มหาชน

งานประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์
และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 36

OTOP City 2010 

The 8th ASEAN Skill Competition

กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย จัด
งานโอทอป ซิตี้ 2010 งานแสดงและจำาหน่าย
สินค้าหนึ่งตำาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ โอทอป    
ยิ่งใหญ่ที่สุดของปี เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางจำาหน่าย
และสร้างรายได้ให้ชุมชน ช่วงปลายปี ด้วยการนำา
เสนอสินค้าโอทอปที่มีคุณภาพระดับ 3-5 ดาว
จากทั่วประเทศ มาเปิดตลาดให้ผู้บริโภคทั้งจาก
ไทยและต่างประเทศ ได้ชม ช้อป และชิมกัน
อย่างจุใจ เมื่อวันที่ 18-26 ธันวาคม 2553  ณ 
อาคาร 1-8 ศูนย์แสดงสินค้า และอาคารชาเลนเจอร์ 

1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดการ

แข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 8 เวทีการ 

แข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดฝีมือแรงงาน เป็น 

กระบวนการแข่งขันขีดความสามารถในทักษะ

ฝีมือ ศักยภาพและสมรรถภาพการทำางานใน

สาขาวิชาชีพต่างๆ ของอาเซียน นำาไปสู่การเสริม

สร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของแรงงานให้

มีการพัฒนาฝีมือและความรู้ให้ทันต่อเทคโนโลยี

สินค้ามาตรฐาน และสามารถแข่งขันได้ในตลาด

กระทรวงพาณิชย์ จัดงานมหกรรมธงฟ้า...มหาชน 

“พาณิชย์ช่วยน้ำาท่วม...เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ” โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้คึกคัก และ

ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชานชนผู้ประสบ

ภัยน้ำาท่วมและคนทั่วไป ภายในงานประชาชนได้

เลือกซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคราคาประหยัด

จากมากกว่า 1,000 ร้านค้า เมื่อวันที่ 9-15 

พฤศจิกายน 2553 ณ อาคาร 5-8 ศูนย์แสดง

สินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

สัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม-

ราชูปถัมภ์ จัดงานประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์

และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 36 เพื่อเป็นเวทีแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการของสัตวแพทย์

ไทย ร่วมกับภูมิภาคอาเซียนบวก 3 บวก 6 กว่า 

800 ท่าน ทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านงานสัตวแพทย์ 

การวางแนวทางนโยบายด้านการผลิตสินค้า

ปศุสัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเปิดเสรี

Thais Trade Fair

The 36th International Conference 
on Veterinary Science 2010

Community Development Department, Ministry of  Interior,     

arranged OTOP City 2010 to promote its  prod-

ucts and distribution and represent Thailand quality’s 

products (3-5 stars grade) to all consumers both Thais 

and foreigners on December 18-26, 2010 at Exhibition 

Center Hall 1-8, Challenger 1-3, IMPACT Muang Thong 

Thani. 

โลก เมื่อวันที่ 18-23 พฤศจิกายน 2553 ณ 

อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Department of Skill Development, Ministry of Labor 

held a skill competition during November 18-23, 2010 

at Challenger 1-2, IMPACT Muang Thong Thani. The 

8th ASEAN Skill Competition sought people who had        

topmost skills in different professions. In addition it was 

to enhance the ability of the labor market which will be 

reflected through effective productivity and capabilities 

to better compete in the world market

Ministry of Commerce organized Thais Trade Fair, 

aimed to accelerate Thailand’s economy and assist 

people who were affected by the flooding. Consumer 

products were offered at low prices during November 

9-15, 2010 at Exhibition Center Hall 5-8, IMPACT Muang 

Thong Thani.

อาเซียน และการร่วมมืออันดีระหว่างสัตวแพทย์

ในอาเซียน เมื่อวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2553 ณ 

ห้องรอยัล จูบิล่ี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์  อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี

Thai Veterinary Medical Association under the Royal 

Patronage arranged the 36th International Conference on 

Veterinary Science 2010 was held between   November 

2-5, 2010 at Royal Jubilee Ballroom, IMPACT Challenger, 

Muang Thong Thani to interchange the attitudes and 

preparation policies of veterinarians within ASEAN.
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มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 27

โฮมโปร เอ็กซ์โป 2010

บ้านและสวนแฟร์ 2010

งานแสดงสุดยอดสินค้ามณฑล
กวางตุ้ง

The 27th Thailand International Motor 
Expo 2010

HOMEPRO Expo 2010 

บริษัท ส่ือสากล จำากัด จัดงานมหกรรมยานยนต์ 

ครั้งที่ 27 หรือ มอเตอร์ เอ็กซ์โป 2010 งาน

แสดงเทคโนโลยีเครื่องยนต์ รถยนต์ และการ

ตกแต่งรถยนต์ ที่ยิ่งใหญ่แห่งปี ภายใต้แนวคิด              

น้ำาหนึ่งใจเดียว...สร้างสรรค์ยานยนต์รักโลก ด้วย

ต้องการสื่อให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจจากทุก

ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชนผู้ประกอบ

การค่ายรถ ผู้บริโภคที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่ง

แวดล้อมโลก อันเกิดจากยานยนต์อย่างจริงจัง 

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน)  

จัดงานโฮมโปร เอ็กซ์โป 2010 งานแสดงนวัตกรรม

ใหม่และสินค้าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการตกแต่ง

บ้านครบวงจร อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์

สำาหรับห้องครัว อุปกรณ์สำาหรับห้องน้ำา เป็นต้น 

รวมถึงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมให้ความ

รู้อื่นๆ มากมาย เมื่อวันที่ 15-25 ตุลาคม 2553     

ณ อาคาร 5-8 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Home Product Center Public Company Limited presented 

HOMEPRO Expo 2010 to showcase products and the 

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด 

(มหาชน) จัดงานบ้านและสวนแฟร์ 2010 งาน

แสดงและขายสินค้าครบวงจรที่เกี่ยวกับบ้าน

และสวน ภายใต้แนวคิด อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ 

พร้อมจัดกิจกรรมมุมเสริมความรู้ จากการอบรม 

สัมมนา การตกแต่งบ้าน ตกแต่งสวน จากทีม

สถาปนิก มัณฑนากรและนักจัดสวนมืออาชีพที่

พร้อมให้คำาปรึกษากับผู้ชมงานที่สนใจ เมื่อวันที่           

30 ตุลาคม -7 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคาร             

ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

บริษัท เวิลด์ เด็กซ์ จี.อี.ซี.จำากัด ประเทศจีน 

ร่วมกับ สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จัด

งานแสดงสุดยอดสินค้ามณฑลกวางตุ้ง รวบรวม

สินค้ าคุณภาพดีจากเมืองจีนมาจัดแสดง

และจำาหน่ายให้กับชาวไทย อาทิ เฟอร์นิเจอร์ 

เครื่องใช้ ไฟฟ้าในบ้านอะไหล่และอุปกรณ์

สำาหรับตกแต่งรถยนต์ จักรยานยนต์ ฯลฯ ใน

งานยังมีมุมเทศกาลอาหารกวางตุ้งที่ให้เลือก                              

Guangdong Products Show

Baan Lae Suan Fair 2010

latest innovation of home decorators goods as well as 

electrical appliances, kitchen and bathroom equipment 

during October 15-25, 2010 at Exhibition Center Hall 

5-8, IMPACT Muang Thong Thani.

Amarin Printing & Publishing Public Co., Ltd. hosted 
Baan Lae Suan Fair 2010 under the theme “Humble 
Living”, and revealed its entire product range of house 
and garden decorations. Seminars and training sessions 
were held by professional architects, interior designers 
and garden designers during October 30th – November 
7th, 2010 at Challenger 2-3, IMPACT Muang Thong 
Thani.

ลิ้มลองเมนูอาหารจีนสูตรกวางตุ้งแท้เมื่อวันที่ 

23-25 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 

3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Worldex G.E.C Co., Ltd. (China) cooperated with       

Thailand Convention and Exhibition Bureau or TCEB to 

present the Guangdong Products Show which exhibited 

high grade products from China. Included were items 

such as furniture, electric appliances, automobiles and        

accessories for car & motorcycle and more. In addition 

visitors were also able to enjoy traditional and tasty    

Cantonese dishes from the Cantonese Food Festival during 

November 23-25, 2010 at Challenger 3, IMPACT Muang 

Thong Thani.  

เม่ือวันท่ี 1-12 ธันวาคม 2553 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 

1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Inter-Media Consultant Company Limited presented 

The 27th Thailand International Motor Expo 2010 under 

the concept of “UNIFY CREATE EARTH LOVING VEHI-

CLES” to show environment concerns by presenting the 

latest models of vehicle manufacturers to consumers be-

tween December 1-12, 2010 at Challenger 1-3, IMPACT 

Muang Thong Thani.
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ร่วมถวายความจงรักภักดี ชื่นชมกับมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 
“The Great King The Great Artist อัครมหาราชา อัครศิลปิน”

มหกรรมแสดงสินค้าอุตสาหกรรมไทย-จีน 
2554 ประตูเชื่อมการค้าแดนสยามกับมังกร
มหาอำานาจแห่งเอเชียตะวันออก

รักลูกเฟสติวัล 2011 
“ชีวิตสมดุล...ครอบครัวสมดุล” 
อุ่นไอรักต้อนรับช่วงปิดเทอมที่กำาลังมาถึง

เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

เจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ในปี 2554 กองทัพไทย 

โดย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และ

กองทัพอากาศ ขอร่วมถวายความจงรักภักดี และสำานึกใน

พระมหากรุณาธิคุณในพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีแห่ง

องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยการจัดมหกรรมดนตรี

เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ช่ือ “The Great King The Great Artist 

อัครมหาราชา อัครศิลปิน” ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2554 

เวลา 20.00 น. ณ ห้องจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี 

พร้อมเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมชื่นชมกับบทเพลงพระราช

นิพนธ์อันทรงคุณค่า โดยการรวมตัวกันครั้งประวัติศาสตร์ของ

นักร้อง นักดนตรี มากถึง 184 ท่าน ที่มาร่วมร้องและบรรเลง

เพลง ร่วมกับวงดุริยางค์ กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการ

กองทัพไทย และ 3 เหล่าทัพ พร้อมรับฟังการบรรเลงบทเพลง

พิเศษ “จอมทัพไทย เด่นสง่าพระบารมี” ซึ่งประพันธ์ขึ้นใหม่โดย 

พลเอก วัลลภ เกิดผล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ครั้งแรก ผ่าน

การถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  

ทั้งนี้ กองทัพไทย ขออภัยที่มิได้จัดให้มีการจำาหน่ายบัตรเข้าชม

งานแต่อย่างใด ประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมถวายการจงรัก

ภักดีและชื่นชมกับบทเพลงสุดไพเราะ โดยติดตามรับชมการ

สำาหรับผู้ที่ชื่นชอบในสินค้าอุตสาหกรรมไทย-จีนต้องไม่    

พลาดกับสุดยอด      งานมหกรรมแสดงสินค้าอ ุตสาหกรรม

ไทย-จีน 2554 ซึ่งจัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมไทยจีน ระหว่าง

วันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2554 ณ อาคาร 5-8 ศูนย์

แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่ระดมสินค้าอุตสาหกรรม

ของทั้งสองชาติผู้นำาภาคอุตสาหกรรมมาจัดแสดงให้ได้เลือก

ชมเลือกช้อปกันอย่างจุใจ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้มีการ

เจรจาธุรกิจการค้าอย่างเสรีระหว่างผู้ประกอบการ ผู้ค้า นักธุรกิจ

จากประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี โทร 0-2579-3377

For those who love industrial goods from China “Thai-China Industrial 

Expo 2011” is a must. The event organized by Thai-China Association 

will be held during April 28–May 1, 2011 at Exhibition Center Hall 5-8, 

IMPACT Muang Thong Thani.

All shoppers will enjoy a variety of goods from Thai and Chinese Industrial 

entrepreneurs. There will also be the opportunity to meet potential trading 

partners on both the Thai and Chinese side.

For more information please contact 0-2579-3377

ต้อนรับวันหยุดสุดหรรษาช่วงปิดเทอมของน้องๆ หนูๆ ที่ใกล้

มาถึง ด้วยสุดยอดงานนวัตกรรมการเรียนรู้สำาหรับครอบครัว

อันดับ 1 ของประเทศไทย โดยบริษัท รักลูก กรุ๊ป จำากัด กับงาน           

“รักลูกเฟสติวัล 2011” 

ภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมความบันเทิงเต็มรูปแบบ

ผสานความรักและความรู้ แบบสมดุลภายใต้แนวคิด                           

“ชีวิตสมดุล...ครอบครัวสมดุล” พร้อมร่วมกิจกรรมชิงรางวัลท่ี

พ่อ-แม่-ลูกจะได้ร่วมสนุกอีกมากมาย จาก 3 ลานกิจกรรม ได้แก่ 

กิจกรรม Balanced Living, Balanced Mind และ Balanced Soul  

พร้อมเลือกซื้อสินค้าบริการอันหลากหลายกว่า 1,000 ราย ที่มา

ร่วมแสดงในราคาพิเศษระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2554 ณ  

อาคาร 2-3 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี โทร 0-2831-8400

Be prepared for a big festival for families “RakLuke Festival 2011, No.1 

of Learning Innovation Exhibition for Smart Families”, is to be held by 

Rakluke Group Ltd. during March 18-20, 2011 at Exhibition Center Hall 

2-3, IMPACT Muang Thong Thani.

Discover the balance through the various Pavilion Activity Zones: Bal-

anced Living, Balanced Mind, and Balanced Soul under the concept of 

“Balanced Life…Balanced Family”,

The event is positioned for the whole family and will be a platform for 

ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกได้ในวันและ

เวลาดังกล่าว 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2572-1532/ 

0-2575-6607

To commemorate HM the King’s 84th Birthday in 2011, Royal Thai Armed Forces 

including Royal Thai Armed Forces Headquarter, Royal Thai Army, Royal 

Thai Navy and Royal Thai Air Force will organize “The Great King The 

Great Artist”. 

You are invited to join an offering of devotion and support of in HM the 

King’s talent for music on January 9, 2011 at Royal Jubilee Ballroom, 

IMPACT Muang Thong Thani.

Thai people are invited to enjoy the songs by HM the King whereby more 

than 184 singers will come together to sing and play with the Support 

Service Department’s orchestra band in association with the Royal Thai 

Armed Forces Headquarter and three sections of the military. In addition, 

you will be able to enjoy the newly composed song “Jorm Thap Thai Den 

Sa-nga Phra Bar-ra-me” by Admiral Wallop Kerdphol, Deputy Chief of 

Defence Forces.

Join the offering of devotion and enjoy HM the King’s music through The 

Royal Thai Army Radio and Television (Channel 5) on 8 pm January 9, 

2011.

For more information please contact 0-2572-1532 / 0-2575-6607

smart families to be able to see and participate in various activities all 

under one roof. There will also be various quality products and services 

ranging from assortments of formulas, nutrition drinks, baby clothing, 

baby accessories, apparel, toys, stationery, games, hobbies, gifts, 

edutainment services, travel service, hotel & accommodation service 

and insurance. All this and more is available on a grand scale at the 

event 

For more information please contact 0-2831-8400.

Thai-China Industrial Expo 2011 – Gateway for 
Thai and Chinese traders

Rakluke Festival 2011 – No.1 of Learning 
Innovation Exhibition for Smart Families
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รู้ว่าบาปทำาไมยังทำา(แท้ง)
เมืองทองเมืองธรรม

จากเหตุการณ์พบศพเด็กทารกท่ีมาจากการทำาแท้ง จำานวนมากถึง 

2 พันกว่าราย ตามข่าว ทำาให้คนไทยเราถึงกับสะเทือนขวัญกัน

ไปตามๆ กัน มันสะท้อนให้เห็นในหลายๆ อย่างในสังคมปัจจุบัน 

หนึ่งไม่ว่าจะเป็นด้านความเชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษ   

มันดูเหมือนจะจางหายไปในสังคมไทย รายการโทรทัศน์บาง

ช่องถึงกับเชิญวิทยากรมาพูดคุย และเฟ้นหาคำาตอบว่าทำาแท้ง

นั้นบาปหรือไม่ อันที่จริงเราทุกคนต่างก็รู้ดีว่าการเบียดเบียน

ชีวิตผู้อื่นมันก็เป็นบาปทั้งนั้น แต่ก็ทำาไปด้วยเหตุผลต่างๆ ซึ่ง

โดยมากก็เป็นเหตุผลที่เข้าข้างตัวเอง ซึ่งผู้ทำา (แท้ง) ส่วนมาก

ก็รู้อยู่แก่ใจว่าบาป แต่จะมีคำาถามต่อไปอีกว่า รู้ว่าบาปแล้ว

ทำาไมยังทำาตรงนี้แหละคือปัญหาก็แสดงให้เห็นว่าคนเหล่า

นั้นยังแยกแยะไม่ออกว่าบุญและบาปนั้นไม่สามารถทดแทน

กันได้ บางคนถึงกับคิดว่าทำาไปก่อน แล้วค่อยทำาบุญอุทิศดวง

วิญญาณให้ทีหลัง ซึ่งแท้จริงแล้วมันคนละเรื่องกัน จากตรงนี้

สะท้อนให้เห็นถึงความบกพร่องทางด้านความเชื่อ  

อย่างที่สอง คือ สะท้อนให้เห็นถึงการให้การศึกษา โดยเฉพาะ

ด้านศีลธรรม ถือว่าล้มเหลวอย่างยิ่ง เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ

แต่เรื่องแบบนี้กลับปล่อยให้เกิดขึ้นโดยไม่รู้สึกรู้สาอะไรความ      

รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ชายหรือผู้หญิงในปัจจุบันมันขาด

หายไป การให้การศึกษาที่มาจากครอบครัว หรือสถาบัน

ทางการศึกษา กำาลังมุ่งเน้นด้านไหน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้ง

อยู่บนพื้นฐานของอะไร มันก็เป็นอีกหนึ่งปัญหา และก็เป็นอีก

หนึ่งคำาถามซึ่งเราทั้งหลายต่างรู้ว่าศีลธรรมมันเสื่อมลง แล้วเรา

จะช่วยเยาวชนเหล่านี้ได้อย่างไร ซึ่งตั้งแต่เด็กจนโตเราก็เรียนรู้

คำาขวัญแห่งชาติ ว่าเด็กคืออนาคตของชาติ 

ฉะนั้นถ้าเราคิดจะช่วยชาติก็ควรที่จะช่วยกันพัฒนาและหา

ทางออกให้กับเยาวชนทั้งหลาย

ในวันนี้เราจะเห็นได้ว่าค่านิยมของคนเรานั้นเปลี่ยนไปถ้าจะ

ถามเด็กน้อยในปัจจุบันว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไร เด็กส่วนมาก

ในยุคนี้จะตอบว่า เป็นมหาเศรษฐี เพราะค่านิยมในกระแสวัตถุ

ต่างๆ กำาลังครอบงำา ทำาให้เขาเหล่านั้นไม่นิยมในคุณค่าของ

ศีลธรรม และเขียนถึงตรงนี้ก็ทำาให้นึกถึงคำาของท่านพุทธทาสที่

ว่า  “ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศ”   ด้วยเหตุนี้ก็อยากจะ

ฝากถึงท่านผู้อ่านทุกท่านช่วยกันคิดช่วยกันทำาให้คุณค่าของ

ศีลธรรมนั้นกลับมาหาบุตรหลานของท่านเถิด เพราะการเรียนรู้

และการสั่งสอนเรื่องของบาปบุญคุณโทษเป็นหน้าที่ของเราทุก

คน เริ่มจากตัวเรา ไปสู่ครอบครัว ไปสู่สังคม และประเทศชาติ  

เรื่องของบาปบุญคุณโทษมิได้มีไว้ให้เชื่อหรือไม่เชื่อ แต่มันเป็น

สัจธรรมเช่นนั้นแล

เก็บตกอิมแพ็ค 

เริ่มศักราชใหม่ 2554 อิมแพ็ค แฟมิลี่ เปเปอร์ ขอรวบรวมภาพกิจกรรมทำาดีเพื่อสังคม ของอิมแพ็ค
และเพื่อนสมาชิก อิมแพ็ค โซไซตี้ ปีที่ผ่านมา มาให้ได้ร่วมชื่นชมและอมยิ้มไปกับความสุขที่ได้ร่วมแบ่งปัน 
สิ่งดีๆ เพื่อสังคมไปพร้อมๆ กัน

โดย ภิกษุณีอัมพิกา  อัคคชินญาณ 
ประธานมูลนิธิส่งเสริมพุทธศาสนาเพื่อสังคมในพระสังฆราชูปถัมภ์

IMPACT A BETTER WORLD

อิมแพ็ค โซไซตี้ ชวนสมาชิก ร่วมปลูกป่าลดโลกร้อน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน
จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553 

อิมแพ็ค ปันน้ำาใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วม
ร่วมมอบถุงยังชีพ ซึ่งภายในบรรจุ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำาดื่ม ยารักษาโรค และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยน้ำา

ท่วม จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อิมแพ็ค รวมพลคนหัวใจสีเขียว ปลูกต้นไม้เป็นกำาแพงลดมลพิษทางเสียง
ภายใต้โครงการ อิมแพ็ค โก กรีน ณ บริเวณลานแอ็คทีฟ สแควร์  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553
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ชั่วโมงความสุข กับ โปรโมชั่นบาร์บีคิว

ปลาหิมะเทอริยากิ เมนูอร่อยที่ชวนลิ้มลอง อิ่มอร่อยกับบะหมี่น้ำาเป็ดพะโล้ 
Noodles with Stewed Duck

Happy Hour and BBQ promotion
@ FLANN O’BRIEN’S IRISH PUB

สำาหรับใครกำาลังมองหาร้านอาหารเมนูอร่อย 

บรรยากาศสบายๆ ฉลองความสุขในช่วงวันหยุด

เสาร์และอาทิตย์ ลองแวะมาที่ร้าน ฟลาน โอ

เบรียนส์ ไอริช ผับ คุณจะได้พบกับมุมความ

อร่อยจากบาร์บีคิวกว่า 12 เมนู อาทิ บาร์บีคิว

ไก่ บาร์บีคิวปลาหมึก บาร์บีคิวกุ้ง บาร์บีคิวหมู 

บาร์บีคิวเนื้อ บาร์บีคิวไส้กรอกหมู บาร์บีคิว

ซี่โครงหมู และอื่นๆ การปรุงด้วยซอสหลากหลาย 

ทั้งซอสพริกไทยดำา ซอสบาร์บีคิว ซอสซีฟู้ด ฯลฯ 

รวมถึงการย่างอย่างพิถีพิถันของเชฟใหญ่ประจำา

ร้าน ที่พร้อมยกเอาเตาบาร์บีคิวมาตั้งบริเวณ

ระเบียงด้านนอกและโชว์ฝีมือการย่างระดับมือ

อาชีพ 

พิเศษสุด ! พบกับส่วนลดสูงสุด 20% สำาหรับ

อาหารและเบียร์ ในช่วงเวลาแห่งความสุข ตั้งแต่ 

18.00-19.00 น. ณ ฟลาน โอเบรียนส์ ไอริช ผับ 

บริเวณฟู้ดเอเทร่ียม ช้ัน 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี ได้แล้ววันนี้ สนใจสำารองที่นั่ง

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    โทร.

0-2833-4288

If you still have no plan for a weekend, visit FLANN 

O’BRIEN’S IRISH PUB and try our special BBQ offer for 

lunch and dinner every Saturday and Sunday. The BBQ 

choices are variety such as Chicken BBQ, Squid BBQ, 

Shrimp BBQ, Pork BBQ, Beef BBQ, Pork   Sausage BBQ, 

Pork Spare Rib BBQ, Roasted Pork Neck in Thai Style, 

Bacon Wrapped Sausage and many more. Grill station 

will be set at the terrace to demonstrate chef’s grilling 

ปีใหม่นี้ ร้านอาหารฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน ขอนำา

เสนอเมนูอินเทรนต้อนรับปีใหม่ด้วยเมนูอร่อย 

ปลาหิมะเทอริยากิ เมนูส ุดพิเศษเหมาะมาก

สำาหรับผู้ที่ชื่นชอบชอบเมนูปลา ด้วยการคัด

สรรวัตถุดิบและการปรุงชั้นดี ทำาให้ได้เนื้อปลาสี

ขาวละเอียด อ่อนนุ่ม อุดมไปด้วยโอเมก้า 3 แล้ว

นำาไปทอดจนเป็นสีทองกรอบนอกนุ่มใน ต่อด้วย

การคลุกเคล้าด้วยซอสเทอริยากิแสนอร่อย และ

เพิ่มสีสันให้ชวนรับประทานอีกหน่อยด้วยบล็อค

โคลี่สีเขียวสด เสิร์ฟบนกระทะร้อน 

ปลาหิมะเทอริยากิ รอให้คุณมาลิ้มลองรสชาติ

ปลาสดรสชาติละมุนล้ิน ตลอดเดือนมกราคมน้ี 

ณ ร้านอาหารฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน  บริเวณล็อบบ้ี 

อาคาร 8 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ร้านอาหาร เหยา ยัต เฉิน เชิญทุกท่านลองลิ้มชิม

รสชาติเมนูสุดพิเศษประจำาเดือนมกราคม บะหมี่

น้ำาเป็ดพะโล้ ด้วยความพิถีพิถันในการปรุงน้ำาซุป

จึงทำาให้ได้รสชาติที่กล่อมกล่อม สีใสกำาลังดี อีก

ทั้งกลิ่นหอมจากเครื่องเทศกว่า 40 ชนิด ยิ่งทำาให้

เข้ากันได้ดีกับเนื้อเป็ดพะโล้แสนนุ่ม ที่ผ่านการ

คัดสรรจากเป็ดคุณภาพดีขนาดพอเหมาะ รวม

ถึงตกแต่งชามด้วยสีสันสดใสของแครอทหั่นซอย 

และผักกวางตุ้งขนาดพอดีคำา ทำาให้เมนูนี้ชวนรับ

ประทานยิ่ง

อิ่มอร่อยกับ  บะหมี่น้ำาเป็ดพะโล้ ได้ตลอดเดือน

มกราคมนี้ ณ ร้านอาหารเหยา ยัต เฉิน บริเวณ 

ฟู้ด เอเทรี่ยม ชั้น 1 อาคาร ชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี

 

Snow Fish Teriyaki  

skill with a variety of meat and sauces that you can    

customize as your own flavor.

Furthermore, you can also get a special discount up to 

20% for Food & Beer during a happy hour (18.00-19.00 

hrs) everyday at FLANN O’BRIEN’S IRISH PUB located 

at Food Atrium, ground floor of IMPACT Challenger, 

Muang Thong Thani. For more information please con-

tact 0-2833-4288.

Hong Kong Fisherman celebrates the year 2011 with a 

special Snow Fish Teriyaki.  Two large pieces of Snow 

Fish was deep fried till golden to create a distinctive 

crispy on the outside and tender on the inside.  Then, 

topped with an intense Teriyaki sauce and served on a 

hot pan. The Snow Fish Teriyaki will be served through 

this January at Hong Kong Fisherman Suki & Restaurant, 

located at lobby Hall 8 of IMPACT Exhibition Center, 

Muang Thong Thani.

YAU YAT CHUEN invites you to experience a special 

Noodle with Stewed Duck. A yellow egg noodle serve 

with Chinese stewed duck slices in a flavorful light brawn 

soup made up of over 40 Chinese seasoning.  A special 

Noodle with Stewed Duck will be served through this 

January at YAU YAT CHUEN Restaurant located at 

Food Atrium, ground floor of IMPACT Challenger, Muang 

Thong Thani
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เนรมิตทุกงานจัดเลี้ยงในฝน  ตอบโจทยตรงใจคุณ

Wonderful Taste for all Occasions

บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่

Food Selection

อร่อยอลังการกับหลากหลายเมนูมงคลต้อนรับ
เทศกาลตรุษจีน
Celebrate the Chinese New Year 
with Fisherman Auspicious Dishes

เทศกาลตรุษจีน หรือ วันปีใหม่จีน คล้ายคลึงกับวันปีใหม่ใน

ประเทศทางตะวันตก ชาวไทยเชื้อสายจีนจะถือประเพณีปฏิบัติ

อยู่ 3 วัน คือ วันจ่าย วันไหว้ และวันปีใหม่ การเตรียมงานฉลอง

ส่วนใหญ่จะเร่ิมหน่ึงเดือนก่อนวันตรุษจีน ด้วยการเร่ิมซ้ือของขวัญ 

สิ่งต่างๆ เพื่อประดับบ้านเรือน รวมถึงเมนูอาหารที่เป็นมงคล 

เพื่อส่งเสริมให้ตัวเองและครอบครัวมีสิริมงคล อยู่ดีมีสุข ร่ำารวย 

และอายุยืน เป็นต้น

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน เชฟชาน ยิ้ว หลำา          

ผู้มากประสบการณ์ในการปรุงแต่งเมนูอาหารจีนมากว่า 40 ปี 

แห่งร้านอาหารฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน ขอนำาเสนอเมนูอาหาร

จีนรสเลิศ ฉลองเทศกาลอันเป็นมงคล เริ่มต้นความอร่อยด้วย

เมนู ปลาเก๋ากิเลน   ไก่ทอดราดซีอิ้ว    ปอเปี๊ยะซีฟู้ด  หอยเชลล์

แห้งสาหร่าย  ลิ้นหมูน้ำาแดงหม้อดิน  รวมถึงบาร์บีคิวสามอย่าง 

ได้แก่ เป็ดย่าง ลิ้นหมู แมงกะพรุน  ปิดท้ายด้วยเมนูของหวาน

อย่าง พุทราบัวลอย 

ร่วมอิ่มอร่อยกับเมนูมงคลต้อนรับตรุษจีน ได้ระหว่างวันที่ 3–28 

กุมภาพันธ์นี้ ณ ร้านอาหารฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน บริเวณ ล็อบบี้ 

อาคาร 8 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดบริการ

ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00-23.00 น. สำารองที่นั่งได้ที่โทรศัพท์ 

0-2833-5434

Hong Kong Fisherman surprises you a parade of delicious for this           

Chinese New Year Celebration started with Special Barbecued Platter 

Combination, Streamed Garoupa in Brawn Sauces, Fried Chicken with 

soy sauces, Seafood Spring Roll, Seaweed with Dried Scallops, Pork 

Tongue with brawn sauce Claypot, then end up with favorable dessert, 

Jujube Dumpling in hot ginger soup. Get your chopsticks ready and 

enjoy the auspicious dishes at Hong Kong Fisherman Suki & Restaurant 

located at lobby Hall 8, IMPACT Exhibition Center, Muang Thong Thani. 

For more information please contact 0-2833-5434

ลิ้นหมูน้ำาแดงหม้อดิน

ปลาเก๋ากิเลน ไก่ทอดราดซีอิ้ว

บาร์บีคิวสามอย่าง ได้แก่ เป็ดย่าง ลิ้นหมู แมงกะพรุน หอยเชลล์แห้งสาหร่าย

พุทราบัวลอยปอเปี๊ยะซีฟู้ด



16 Food Selection

อิมแพ็ค มั่นใจอาหารปลอดภัย
การันตีด้วย Food Safety
Food Safety Guaranteed

นอกจาก อิมแพ็ค เมืองทองธานี จะเป็นผู้ให้บริการด้านศูนย์

แสดงสินค้าและการประชุมแล้ว ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญการปรุง

อาหารและการจัดเลี้ยงอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากรางวัลด้านการ

ออกแบบและปรุงอาหารมากมาย รวมไปถึงใบรับรองอาหาร

ปลอดภัย Food Safety จากกระทรวงสาธารณสุข ที่การันตีได้

ถึง คุณภาพ ความสด และความสะอาดของอาหารและบริการ

ร้านอาหารทั้งหมด

นายชวนิช สิริสิงหล ผู้อำานวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี กล่าวว่า ด้วยอิมแพ็ค ตระหนักถึงความ

ปลอดภัยของอาหารและเครื่องดื่มเป็นอันดับหนึ่ง จึงจัดตั้ง

ทีมผู้เชี่ยวชาญประจำาห้องแล็บภายในของอิมแพ็ค เพื่อตรวจ

สอบจนแน่ใจว่าอาหารที่ปรุงและจัดจำาหน่ายออกไปไม่มีสาร

อันตรายปนเปื้อน รวมถึงแบคทีเรียและสารเคมีตกค้างต่างๆ 

อันจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

นอกจากน้ี อิมแพ็ค ยังได้ต้ังกฎในการคัดสรรวัตถุดิบ ภายใต้

ช่ือ กระบวนการเข้าก่อน-ออกก่อน โดยวัตุดิบที่ซื้อเข้ามาก่อน

จะต้องนำามาประกอบอาหารออกไปก่อน ส่งผลให้อิมแพ็ค

สามารถควบคุมคุณภาพความสดของวัตถุดิบที่นำามาปรุง

อาหารแต่ละอย่างได้เป็นอย่างดีและสม่ำาเสมอ เฉกเช่นเดียว

กับการกำาจัดเศษอาหารที่มีระบบกำาจัดแบบวันต่อวัน เพื่อ

ป้องกันการก่อตัวของเชื้อโรคที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะมอบบริการ

อาหารและเครื่องดื่มที่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นหัวใจ

สำาคัญที่จะทำาให้อิมแพ็คสามารถพัฒนาการบริการไปสู่ความ

เป็นสากลในด้านบริการแคเทอริ่ง เฉกเช่นกับการเป็นผู้นำา

ด้านสิ่งอำานวยความสะดวกเกี่ยวกับศูนย์แสดงสินค้าและการ

ประชุม

Although IMPACT appeared to be an exhibition managing professional, 

IMPACT still emphasizes on restaurant and catering. With the Food Safety 

Certificate, given by Ministry of Public Health, IMPACT food quality is 

guaranteed by the freshness and cleanness of food and kitchen

“To avoid such food contaminated, we do have our own lab to check 

out our food quality whenever possible. Also, we attempt to maintain our 

food standard at all time by setting up regulations on storing and cooking 

process,” says Chawanich Sirisinghol, Director of Food and Beverage of 

IMPACT Exhibition Management Co.,Ltd. 

To maintain superb quality and taste of every dishes, IMPACT has a    

regulation of ‘First in- First out’, food should be used in order they are 

delivered, to organize their raw ingredients to be always fresh.  Each food 

item must be free from any contaminated either bacteria or chemicals 

that are unsafe for consumption. Also, IMPACT has a standard of buying 

process that each ingredient can be tracked down to the supplier and 

to the farming place in case of verifying.  The refrigerated temperature 

is also controlled for each type of frozen food to maintain the product 

quality.

“Our Kitchenware is always clean and has been sanitized before using. 

Knife and cutting board are used separately for each type of raw food 

to prevent any cross contaminated. We also have a policy to eliminate 

the leftover food day by day to ensure that there will not be any spoilage 

forming up,” he added.

อาหารหลากรสชาติ พรอมเสิรฟใหคุณ
ไดลิ ้มลองถึงบาน
อาหารหลากรสชาติ พรอมเสิรฟใหคุณ
ไดลิ ้มลองถึงบาน

New Tasty Experience at Home 
บริการใหม สงความสุข เสิรฟความอรอยถึงบาน

บริการสงถึงบาน ฟรี!บริการสงถึงบาน ฟรี!

RESTAURANT
@ Home

Free Delivery !Free Delivery !

•  Credit Card Payment Accepted• ยินดีรับบัตรเครดิต

นายชวนิช สิริสิงหล 
ผู้อำานวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
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โนโวเทล อิมแพ็ค เมืองทองธานี
พร้อมเปิดบริการแล้ว กุมภาพันธ์นี้

NOVOTEL IMPACT Muang Thong Thani
Ready to open on February 2011

ภายหลังดำาเนินการก่อสร้างกว่า 1 ปี โนโวเทล อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

โรงแรมหรูระดับ 4 ดาว ขนาด 380 ห้อง มูลค่าการลงทุนกว่า 

2,000 ล้านบาท พร้อมแล้วที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ 

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ศกนี้

นายพอลล์ กาญจนพาสน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพ็ค 

เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำากัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้า

และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดเผยถึงความคืบ

หน้าโครงการก่อสร้างโรงแรมอิมแพ็ค ว่า ขณะนี้การก่อสร้าง 

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดมหกรรมแสดงสินค้าขนาด

ใหญ่ทั้ง 3 งาน ในปี 2554 ได้แก่ บีโอไอ แฟร์ 2011 ซึ่งถือเป็น

งานใหญ่ที่ใช้พื้นที่จัดงานจำานวนมาก มอเตอร์ โชว์ 2011,   งาน

มหกรรมการเงิน ครั้งที่ 11 หรือ มันนี่ เอ็กซ์โป 2011 เป็นงาน

ที่เพิ่งย้ายมาจัดงานที่อิมแพ็ค โดยหลังจากการเจรจาได้ข้อ

สรุปเมื่อปีที่ผ่านมา อิมแพ็ค จึงได้เร่งดำาเนินการเพิ่มสิ่งอำานวย

ความสะดวกและพัฒนายกระดับการบริการให้เป็นสากลยิ่งขึ้น 

เพื่อรองรับการจัดงาน

โดยต่อยอดจากแผนพัฒนาบริการสิ่งอำานวยความสะดวก

รองรับการเป็นผู้นำาศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมติดอันดับ 

1 ใน 5 ศูนย์ฯ ชั้นนำาของเอเชีย ซึ่งเป็นแผนพัฒนาธุรกิจ 5 ปี 

(2552-2556) อาทิ การสร้างอาคารจอดรถ 10  ชั้น หลังใหม่ 

(อินดอร์ ปาร์คกิ้ง 2) ทำาให้ปัจจุบัน อิมแพ็ค มีที่จอดรถทั้งใน

ร่มและกลางแจ้งรองรับได้มากกว่า 1.5 หมื่นคัน และยังได้

เปิดให้บริการโรงแรม โนโวเทล อิมแพ็ค เมืองทองธานี ขนาด

มาตรฐาน 4 ดาว จำานวน 380 ห้อง ในเดือนกุมภาพันธ์นี้

รวมถึงกำาลังจะเพิ่มการลงทุนอีก 100 ล้านบาท สำาหรับสร้าง

อิมแพ็ค โฮเต็ล โรงแรมมาตรฐานนานาชาติ ระดับ 4 ดาว             

แห่งแรกของอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งมีมูลค่าการลงทุน

ประมาณ 2,000 ล้านบาท การดำาเนินการแล้วเสร็จ 100% ทั้ง

ในส่วนของโครงสร้างตัวอาคาร 10 ชั้น การตกแต่งภายในและ

ภายนอก ระหว่างนี้เหลือเพียงดำาเนินการทดสอบระบบ รวมถึง

เก็บรายละเอียดของงานทุกอย่าง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน

เปิดบริการอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์นี้

โนโวเทล อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยตัวโครงสร้างเป็นอาคาร

สูง 10 ชั้น พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน ทั้งลานจอด

รถรองรับได้ 80 คัน ห้องพักทั้งหมดจำานวน 380 ห้อง แบ่งเป็น 

สแตนดาร์ดรูม 276 ห้อง, ดีลักซ์ รูม  46 ห้อง, พรีเมียม รูม 40 

ห้อง, ห้องพิเศษเพื่อผู้พิการ (Handicapped) 4 ห้อง, ฮันนีมูน 

สวีท เอ 10 ห้อง และ ฮันนีมูน สวีท บี 4 ห้อง ทั้งนี้ ได้มีการปรับ

เปลี่ยนแบบเล็กน้อย ในส่วนของห้องพักบริเวณชั้น 10 โดยเดิม

โรงแรมวางจำานวนห้องพักไว้ 381 ห้อง แต่ได้ลดลง 1 ห้อง เพื่อ

นำาพื้นที่มาใช้สำาหรับเป็นคลับเลาน์จ ให้บริการพักผ่อนระดับ    

วีไอพีแทน

ในส่วนของการบริหาร อิมแพ็ค ยังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ 

หรือ เอ็มโอยู (MOU) กับเครือแอคคอร์ เชนผู้บริหารโรงแรม

แบรนด์โนโวเทล เพ่ือให้บริหารโรงแรมภายใต้ช่ือ โนโวเทล กรุงเทพ 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้การดำาเนินการก่อสร้างโรงแรม

ที่แล้วเสร็จด้วยดีมาจากความสามารถและความทุ่มเทของทีม

วิศวกรมืออาชีพผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งบริษัท บุยไทย จำากัด 

ที่รับผิดชอบงานก่อสร้าง บริษัท แปซิฟิค อาร์คิเท็คเจอร์ แอนด์          

แปลนน่ิง จำากัด รับผิดชอบในส่วนของการตกแต่ง และบริษัท   

จีเทค จำากัด เป็นผู้ดูแลงานระบบไฟฟ้า 

อิมแพ็ค เตรียมความพร้อมสถานที่ สิ่งอำานวยความสะดวกรองรับ 3 งานใหญ่ ปี 2554 
มอเตอร์โชว์ มันนี่ เอ็กซ์โป และบีโอไอ แฟร์

IMPACT be prepare for the 3 huge exhibitions in 
year 2011
MOTOR SHOW, MONEY EXPO and BOI FAIR

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเปิดบริการอย่างเป็นทางการ

แล้ว  อิมแพ็ค เมืองทองธานี จะถือเป็นศูนย์แสดงสินค้าและการ

ประชุมแห่งแรกในไทยที่มีบริการโรงแรมที่พักภายในบริเวณ

ศูนย์ฯ ซึ่งจะช่วยอำานวยความสะดวกให้กับผู้จัดงานและผู้ชม

งานแสดงสินค้า นิทรรศการ รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา

ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

After a year of construction the first four-star hotel at IMPACT, Novotel 

IMPACT Muang Thong Thani, costing 2 billion baht will be ready to open 

during the month of February 2011.
 

Paul Kanjanapas, Managing Director of IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. 

advised that the first four-star, 10-storey hotel building construction and 

the building decoration is almost complete. The hotel is currently undergoing a 

series of test procedures readying for the soft opening in February 2011.
 

Novotel IMPACT Muang Thong Thani will feature 380 guest rooms – 276 

Standard Rooms, 46 Deluxe Rooms, 40 Premium Rooms, 4 Handicapped 

Rooms, 10 Honeymoon Suites A and 4 Honeymoon Suites B 
  

IMPACT has already signed Memorandum of Understanding or MOU with 

the Accor Group, whereby Novotel branding has been allocated and    Ac-

cor will manage the day to day running of the Hotel. Construction has 

been managed by professional engineering firm; Bouygues Thai Ltd., 

Pacific Architecture and Planning, is responsible for interior works and 

G-Tech Ltd., the electrical system.
  

Novotel IMPACT Muang Thong Thani will be the first hotel in an  exhibition 

and convention center in Thailand, which has been built to support and 

facilitate all visitors and organizers for the many events held at IMPACT  

อาคารจอดรถเพิ่มเติมอีกจุดที่สามารถรองรับการจอดได้

อีก 2,000 คัน รวมถึงการปรับปรุงอาคารศูนย์ประชุม อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี ด้วย ด้านการบริการ อิมแพ็ค ได้เปิดบริการร้าน

อาหารเพิ่มอีก 2 ร้าน คือ ฟลาน โอเบรียนส์ ไอริช ผับ และ

ร้านนู้ดเดิ้ล เนชั่น ทำาให้ปัจจุบัน อิมแพ็ค มีร้านอาหารที่บริหาร      

โดยอิมแพ็คเองทั้งหมด 7 ร้าน เพื่อให้บริการลูกค้าร่วมกับร้าน

อาหารอื่นๆ อีก 30 ร้าน ภายในอิมแพ็ค เมืองทองธานี

นอกจากการเตรียมความพร้อมรองรับงานแสดงสินค้าขนาด

ใหญ่แล้ว การพัฒนาบริการและสิ่งอำานวยความสะดวก รวม

ถึงการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยต่างๆ เชื่อว่าจะสร้างความ

มั่นใจให้กับลูกค้าผู้จัดงานประชุมและแสดงสินค้าทั้งในและ

ต่างประเทศอีกทางด้วย

As the leader in managing  exhibition and convention centers in Thailand, 

IMPACT will be holding 3 large exhibitions in year 2011; Motor Show 2011, 

The 11th Money Expo 2011 and BOI Fair 2011.  

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. already has expansion plans 

well underway by building a 10-storey parking lot (Indoor Parking 2), 

which can support over 15,000 vehicles. 

IMPACT will invest more than 100 million THB to build more indoor parking 

to cater for a further 2,000 vehicles as well as modernizing, redecorating 

and refurbishing, its Convention Center. 

More restaurants have been added including FLANN O’BRIEN’S IRISH 

Pub and Noodle Nation, IMPACT now has 7 of its own food outlets           

together with a further 30 well known branded restaurants 

With these additional events and more IMPACT is assured of achieving its        

objective of being “1 in 5 of leaders of exhibition and convention  centers 

in Asia”.  
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กิจกรรมแหงความสนุก

ของสมาชิกตัวนอย

สอบถามรายละเอียดการสมัครสมาชิกเพิ่มเติมไดที่ โทร. 0-2833-5290
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สนใจเขารวมเปนสวนหนึ่ง

ในกิจกรรมแหงความสนุกสุดพิเศษแบบนี้ ไดงายๆ เพียงสมัครสมาชิก IMPACT SOCIETY JUNIOR

IMPACT SOCIETY รวมมือกับ Dream World

ผุดกิจกรรมดีๆ สำหรับครอบครัวชาว IMPACT SOCIETY โดยเฉพาะ 

เพ�อสงเสริมประสบการณอันนาต�นเตนและสรางเสริมสัมพันธอันดี

ภายในครอบครัวอยางตอเน�อง
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อิมแพ็ค โซไซตี้ ชวนเพื่อนสมาชิกปันน้ำาใจสู่น้อง
ผ่านโครงการ โรงเรียนของหนู

MY LITTLE SCHOOL
A goodwill project from IMPACT Society

เพราะเด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า นอกจากครอบครัวจะ

เป็นปัจจัยแรกที่ช่วยปลูกฝังความรัก ความอบอุ่นให้เด็กได้เติบ

ใหญ่ในอนาคตแล้ว โรงเรียนซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง

ก็มีส่วนสำาคัญเช่นกัน ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กเติบโต

เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ แต่สำาหรับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร             

ที่ประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน การสอน การกีฬา 

รวมถึงทุนอาหารกลางวันนั้นมีผลทำาให้น้องนักเรียนหลายคน

ต้องขาดโอกาสที่จะศึกษาเล่าเรียน

ด้วยความห่วงใยและความปรารถนาดี แด่น้องๆ ผู้ยากไร้         

อิมแพ็ค โซไซตี้ จึงได้ริเริ่มจัดกิจกรรมทำาดีเพื่อน้องผู้ด้อยโอกาส 

ผ่านโครงการ โรงเรียนของหนู MY LITTLE SCHOOL เชิญชวน

เพื่อนสมาชิกร่วมบริจาคเสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การ

กีฬา หนังสือและตำาราเรียน หรือ ทุนอาหารกลางวัน ฯลฯ เพื่อ

มอบให้แก่น้องนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแล ห้องเรียนสาขา

บ้านน้ำาดิบบอนหวาน หมู่ 2 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก        

เพ่ือให้น้องได้อ่ิมท้อง และมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้ เพ่ือนำาพา

อนาคตที่ดี  

สนใจร่วมบริจาคสิ่งของหรือติดต่อสอบถามรายละเอียด        

เพิ่มเติม ได้ที่ บูธ อิมแพ็ค โซไซตี้ หรือ โทร.0-2833-5290

Love and warmth from parents is one of an important role to encouraging 

your kid to grow up in the social with a quality of life. Another important role 

is from the school, because it’s like a second home for them. However, 

some of schools in a distant area are lacked of education fund & equipments 

as sport’s equipments, and some also lacked of teacher for them.

From the goodwill of IMPACT Society, we arranged an activity to helping 

underprivileged kids by donate them an education fund & equipments, 

clothes and sport equipments to Baan Huay Nok Lae School, Baan 

Nam Dipp Bon Wan, Mhoo 2 Mae Ramat, Tak province pass through              

“MY LITTLE SCHOOL” project.

For donation and more information please contact at IMPACT Society 

booth or Tel. 0-2833-5290

IMPACT SOCIETY : PRIVILEGE STANDEE
SIZE : w 90 s h 200 cm.

Communications Dept.
Fri 22 October 2010

สิทธ�พิเศษสิทธ�พิเศษ มากมาย…รอคุณอยูมากมาย…รอคุณอยู

สำหรับสมาช�กสำหรับสมาช�ก อิมแพ็ค โซไซตี้อิมแพ็ค โซไซตี้ เทานั้นเทานั้น

สวนลด 10% การสมัครสมาชิกนิตยสารรายปและการสั่งซื้อ
หนังสือในเครือนิตยสาร Health Today

รับสิทธิสมัครทดลองสลายไขมันยอดนิยม RF 
พิเศษเพียง 1,490 บาท จากปกติ 10,000 บาท 
*ยกเวนตนขา (สงวนสิทธิ์ 1 บัตรตอ 1 สิทธิ์)

*วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2554

ฟรี คาบริการสลับยางและตรวจเช็ค
สภาพรถยนต 10 รายการ
สวนลด 15% คาบริการ ตั้งศูนยถวงลอ
ปะ ซอมยาง และเติมลมไนโตรเจน ทั้ง 13
สาขาที่รวมรายการ

*วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2554

สวนลด 10% นาิกายี่หอ Solvil Et Titus, Puma Time,
Ellesse, Cyma, K-swiss, Wenger, Che Che New York
ที่รานทุกสาขา 

*วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2554

สวนลด 10% แวนตายี่หอ Solvil Et Titus, Solvil, Pronto,
Cyma, K-swiss, Everlast, Smash, Delvina และเลนส
คอนแทคเลนส น้ำยาสำหรับคอนแทคเลนส น้ำตาเทียม
ยาเม็ดลางคราบโปรตีน ที่รานทุกสาขา

*วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2554

ฟรี บัตรสมาชิก @ Nail 1 ป
สำหรับลูกคาที่ใชบริการตอเล็บอคริลิค

สวนลด 10% สำหรับสปามือ-เทาและ 15% สำหรับ
พาราฟนมือ-เทา

*วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2554

สวนลดในการใชบริการ  SPA i am
 บัตร Platinum ลด 50%
 บัตร Gold ลด 30%
 บัตร Classic ลด 20% 

*วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2554

สวนลด 10 % ในการซื้อสินคา

*วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2554

นอกจากนี้ สิทธิพิเศษเหล่านี้ รอคุณอยู่ เพียงแสดงบัตร อิมแพ็ค โซไซตี้

สวนลด 5% เมื่อซื้อสินคาหรือใชบริการ
ณ ราน Beauty Buffet ทุกสาขา

*วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2554

ชั้น 7 เซ็นทรัลแจงวัฒนะ
ฟรี คาธรรมเนียมแรกเขา สำหรับการ
สมัครเรียนทุกคอรส
สวนลด 5% เมื่อสมัครเรียนคอรส 3 เดือน

หมายเหตุ สำหรับผูมีอายุตั้งแต 4 ป ขึ้นไป

ชั้น 7 เซ็นทรัลแจงวัฒนะ
สวนลด 5% เมื่อสมัครเรียนหลักสูตรมายากล
พื้นฐาน (Basic) และหลักสูตรมายากลสแตนอัพ
แอนดสตรีท (Stand-up and Street Magic)
สวนลด 10% เมื่อสมัครเรียนหลักสูตรมายากลมืออาชีพขั้นตน 
(Stage Magic 1, Stage Magic 2)และหลักสูตรมายากล
มืออาชีพขั้นสูง (Performance)

*วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2554

รับสิทธิพิเศษทดลองทรีทเมนต
ปรับสภาพเสนผมใหหนาขึ้น
จายเพียง 899 บาท จากปกติ 3,000 บาท 
  

(เซ็นทรัลลาดพราว  02-9372100-2,
เซ็นทรัลปนเกลา 02-8848380,
เซ็นทรัลพระราม 3 02-6736170, 
ฟวเจอรปารครังสิต  02-9580233)

(ตรวจเช็คสภาพเสนผม 1 ครั้ง + ทำทรีทเมนต 
1 ครั้ง + แชมพู 1 ขวด) 
  

รับสวนลด สปา ปราณลี 25%
(สยามพารากอน ชั้น 3 02-610-9596-7,
อาคารชินวัตร 3 ชั้น 32 02-949-2400-4)

สวนลด 5% จากยอดรวม
ทุกศูนยการรักษา

*วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2554*วันนี้ ถึง  31 ธันวาคม 2554

*วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2554

*วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2554

*วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2554

เงื่อนไข
- ราคาคาเรียนคิดจากอัตราปกติ
- ไมสามารถใชรวมกับบัตรสิทธิพิเศษอื่นๆ
- ไมรวมคาอุปกรณการเรียนและตำราเรียน
- แสดงบัตรสมาชิกอิมแพ็ค โซไซตี้ หรือจูเนียร การดกอนรับบริการ

สาขาท่ีรวมรายการ : ปากน้ำ (ขางตลาดราชา), คารฟูร ลาดพราว, ฟวเจอรปารค รังสิต, แฟช่ันไอสแลนด / เซ็นทรัล  สาขาบางนา, รัตนาธิเบศร, 
พระราม 2, พระราม 3, ปนเกลา และ แจงวัฒนะ / เดอะมอลล  สาขาบางแค,  งามวงศวาน,  ทาพระ,  บางกะป และเดอะมอลล 3 รามคำแหง 
/ โลตัส  สาขาสุขาภิบาล 1, บางกะป, ศาลายา, ปนเกลา, ศรีนครินทร และอยุธยาพารค

เมื่อสมัครเรียนหลักสูตรภาษา หรือคอมพิวเตอร
สวนลด 5%

เมื่อสมัครเรียนหลักสูตรการรองเพลง สำหรับเด็ก 
นักเรียน นักศึกษา และคนทำงาน (SC/M) 
เงื่อนไข
-ไมสามารถใชรวมกับบัตรสิทธิพิเศษอื่นๆ
-ไมรวมคาอุปกรณการเรียนและตำราเรียน
-แสดงบัตรสมาชิกอิมแพ็ค โซไซตี้ หรือจูเนียร การดกอนรับบริการ

สาขาที่รวมรายการ : ฟวเจอรปารค รังสิต, เอสพลานาด, ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน, สยามพารากอน, โลตัส พลัส ศรีนครินทร, พาราไดซ ปารค
เซ็นทรัล  สาขาปนเกลา, บางนา, แจงวัฒนะ, รัตนาธิเบศร, พระราม 2 เดอะมอลล  สาขางามวงศวาน, บางกะป, บางแค

สวนลด 5%

สำหรับสปาผิวหนา หรือสปาผิวกาย
สวนลด 20%

เงื่อนไข
- ไมสามารถใชรวมกับบัตรสิทธิพิเศษอื่นๆ
- แสดงบัตรสมาชิกอิมแพ็ค โซไซตี้ หรือจูเนียร การดกอนรับบริการ

สาขาที่รวมรายการ : Studio 1 ทองหลอ, Studio 2 เดอะมอลลงามวงศวาน, Studio 3 ฟวเจอรพารค รังสิต,  
Studio 4 เดอะมอลลบางแค, Studio 5 ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน, Studio 6 สุขุมวิท 26  และ Studio 7 เดอะมอลลทาพระ ชั้น 3

*วันนี้ – 28 ก.พ. 2554

*วันนี้ ถึง 28 ก.พ. 2554 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 2554

กิจกรรมแหงความสนุก

ของสมาชิกตัวนอย

สอบถามรายละเอียดการสมัครสมาชิกเพิ่มเติมไดที่ โทร. 0-2833-5290
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สนใจเขารวมเปนสวนหนึ่ง

ในกิจกรรมแหงความสนุกสุดพิเศษแบบนี้ ไดงายๆ เพียงสมัครสมาชิก IMPACT SOCIETY JUNIOR

IMPACT SOCIETY รวมมือกับ Dream World

ผุดกิจกรรมดีๆ สำหรับครอบครัวชาว IMPACT SOCIETY โดยเฉพาะ 

เพ�อสงเสริมประสบการณอันนาต�นเตนและสรางเสริมสัมพันธอันดี

ภายในครอบครัวอยางตอเน�อง
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28 April-1May 2011

Thai-China Industrial Expo 2011
Time 10.30-21.00 hrs. @ Hall 5-8
มหกรรมแสดงสินค้าอุตสาหกรรมไทย-จีน

รวมสินค้าอุตสาหกรรมไทย-จีนกว่า 1,100 บูธ

28 เมษายน-1 พฤษภาคม 2554 
เวลา 10.30-21.00 น.

ณ อาคาร 5-8

3-8 May 2011

BuildTech'11
Time 11.00-21.00 hrs.@ Challenger 1-3

งาน บิลด์เทค ’54
มหกรรมอุปกรณ์เกี่ยวกับบ้านครบวงจร

3-8 พฤษภาคม 2554
เวลา 11.00-21.00 น.

ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3

14-22 May 2011

Thailand's Paradise Fair 2011
Time 10.30-21.00 hrs @ Hall 1-8

ไทยแลนด์ พาราไดซ์ แฟร์ 2011
งานมหกรรมสินค้าเพื่อผู้บริโภคครบวงจร

14-22 พฤษภาคม 2554
เวลา 10.30-21.00 น.

ณ อาคาร 1-8

25 June-3 July 2011

Thailand's Grand Sale
Time 10.30-21.00 hrs @ Hall 1-4

ไทยแลนด์ แกรนด์ เซล
มหกรรมสินค้าเพื่อผู้บริโภค

25 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2554
เวลา 10.30-21.00 น.

ณ อาคาร 1-4

23-31 July 2011

Thailand Furniture & 
Houseware Fair 2011

Time 11.00-21.00 hrs @ Hall 1-8
ไทยแลนด์ เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เฮาส์แวร์ แฟร์

งานแสดงเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านครบวงจร
23-31 กรกฎาคม 2554
เวลา 11.00-21.00 น.

ณ อาคาร 1-8

1-9 October 2011

Furniture Fashion Food Festival 2011
Time 10.30-21.00 hrs @ Hall 1-8
เฟอร์นิเจอร์ แฟชั่น ฟู้ด เฟสติวัล 2011

งานแสดงสินค้าเพื่อผู้บริโภค
1-9 ตุลาคม 2554

เวลา 10.30-21.00 น.
ณ อาคาร 1-8

12-20 February 2011

Thailand’s Grand Expo 2011
Time 10.30-21.00 hrs. @ Hall 5-8

ไทยแลนด์ แกรนด์ เอ็กซ์โป 
งานแสดงเฟอร์นิเจอร์ เวดดิ้ง แฟชั่น ครบครัน

12-20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.30-21.00 น.
ณ อาคาร 5-8

24-27 February 2011

The 2nd Office Automation 
Stationery & IT Fair 

Time 10.00-19.00 hrs. @ Hall 5
งานแสดงสินค้า เครื่องใช้สำานักงานอัตโนมัติ 

คอมพิวเตอร์ และเครื่องเขียนไทย 2011
24-27 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 10.00-19.00 น.

ณ อาคาร 5

24-27 February 2011

The Cleaning Expo 2011 & Security, 
Fire & Safety Expo 2011

Time: 10.-00-19.00 hrs. @ Hall 6
มหกรรมงานแสดงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้าน

ความสะอาดและความปลอดภัย
24-27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00-19.00 น.

ณ อาคาร 6

25 February-1 March 2011

47th Bangkok Gems & 
Jewelry Fair 2011

Time 10.00-18.00 hrs. @ Challenger1-3
งานแสดงสินค้าอัญมณีและ

เครื่องประดับ ครั้งที่ 47
25 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2554 

เวลา 10.00-18.00 น.
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3

25-27 February 2011

16th Business Opportunity 2011
Time 10.00-20.00 hrs. @ Hall 3

งานโอกาสธุรกิจ 2011 ครั้งที่ 16
25-27 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 10.00-20.00 น.

ณ อาคาร 3

26-27 February 2011

Bird Asasanook Concert
Time 19.30 hrs. @ IMPACT Arena

 คอนเสิร์ต เบิร์ด อาสาสนุก

26-27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 19.30 น.

ณ อิมแพ็ค อารีน่า

 6-7 January 2011

Education for the World at Work
@ Hall 9

การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่ง

ประเทศไทย

6-7 มกราคม 2554

ณ อาคาร 9

9 January 2011

The Great King The Great Artist
Time 19.45 hrs. 

@ Royal Jubilee Ballroom
คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
9 มกราคม 2554 เวลา 19.45 น.

สามารถรับชมผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานี
โทรทัศน์กองทัพบก

 15-16 January 2011

Super show Super Junior 
The 3rd Asia Tour

Time 18.00-21.00 hrs.
@ IMPACT Arena

คอนเสิร์ต ซุปเปอร์ โชว์ ซุปเปอร์ 
จูเนียร์ เอเชีย ทัวร์ ครั้งที่ 3

15-16 มกราคม 2554 เวลา 18.00-21.00 น. 
(ทั้ง 2 รอบ) ณ อิมแพ็ค อารีน่า

15-23 January 2011

Thailand Maga Show 2011
Time 11.00-21.00 hrs. @ Hall 1-8

ไทยแลนด์ เมกะโชว์ 
งานแสดงสินค้าเพื่อผู้บริโภคครบวงจร

15-23 มกราคม 2554 เวลา 11.00-21.00 น.
ณ อาคาร 1-8 

2-5 February 2011

Inventor’s Day 
@ Hall 9

วันนักประดิษฐ์
2-5 กุมภาพันธ์ 2554 

ณ อาคาร 9

8-13 February 2011

Architect’11
Time 11.00-21.00 hrs. @ Challenger1-2
งานสถาปนิก’54 “เล็กๆ...เปล่ียนโลก:Bottom up”

8-13 กุมภาพันธ์ 2554
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2

10 February 2011

Scorpions’ Get Your Stings & 
Blackout Farewell World Tour 2011 

Live in Bangkok
Time 18.30 hrs. @ IMPACT Arena

คอนเสิร์ต สกอร์เปี้ยนส์

10 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 18.30 น.

ณ อิมแพ็ค อารีน่า

Event Calendar

3-6 March 2011

Health Food & 
Ingredient Thailand 2011

Time 09.00-20.00 hrs @ Hall 7-8
งานรวมสุดยอดอาหารและส่วนผสมอาหาร และ
งานประชุมวิชาการด้านอาหารของประเทศไทย 

ประจำาปี 2554
3-6 มีนาคม 2554

เวลา 09.00-20.00 น. 
ณ อาคาร 7-8 

18-20 March 2011

The 12nd Rak Luke Festival 2011
Time 10.00-20.00 hrs @ Hall 2-3

รักลูกเฟสติวัล 2011 ครั้งที่ 12
18-20 มีนาคม 2554
เวลา 10.00-20.00 น.

ณ อาคาร 2-3

23 March-5 April 2011

The 32nd Bangkok International Motor 
Show 2011 @ Challenger 1-3

บางกอก อินเตอร์เนชัลแนล มอเตอร์ โชว์ 
ครั้งที่ 32

23 มีนาคม – 5 เมษายน 2554
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3

2-10 April 2011

Furniture Show 2011
Bangkok Wedding Show 2011
Fashion & Jewelry Show 2011

Time 11.00-21.00 hrs. @ Hall 5-8
งานแสดงเฟอร์นิเจอร์ โชว์

เวดดิ้ง เฟสติวัล และแบงค็อค แฟชั่น เวิลด์
2-10 เมษายน 2554
เวลา 11.00-21.00 น.

ณ อาคาร 5-8

20-21 April 2011

World Tapioca Conference 2011
@ Hall 7

การประชุมมันสำาปะหลังนานาชาติ

20-21 เมษายน 2554

ณ อาคาร 7

20-24 April 2011 

Bangkok International Fashion Fair & 
Bangkok International

Leather Fair 2011 (BIFF & BIL 2011) 
and ASEAN Fashion Plus

Time 10.00-21.00 @ Challenger 2-3
งานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้า

เครื่องหนัง 2011
และงานมหกรรมการออกแบบอาเซียน

20-24 เมษายน 2554
เวลา 10.00-21.00 น.

ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3
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อิมแพ็ค เปิดตัว “โนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค”  
อำ�นวยคว�มสะดวกแก่ผู้จัดง�นภ�ครัฐ

เพราะลูกค้ากลุ่มราชการ ถือเป็นลูกค้าหลักระดับต้นๆ ที่ใช้

บริการพื้นที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี สำาหรับจัดแสดงสินค้า จัด

งานนิทรรศการ และการประชุมเสมอมา เพื่อตอบรับกับความ

ต้องการด้านการใช้สอยพื้นที่ของลูกค้า ล่าสุด อิมแพ็ค ได้เปิด

ตัว “โนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค” โรงแรมระดับ 4 ดาว ขนาด 

380 ห้อง แบ่งออกเป็น ห้องมาตรฐาน ดีลักซ์ ซูพีเรียร์ สวีท 

และห้องพักพิเศษ (สำาหรับผู้พิการ) ที่ออกแบบตกแต่งขึ้นเพื่อ

อำานวยความสะดวกแก่ลูกค้าผู้จัดและผู้ร่วมงานแสดงสินค้า

ต่างๆ พร้อมด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกที่ครบครัน อาทิ บริการ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทุกห้อง สระว่ายน้ำา สปา ฟิตเนส ที่ช่วย

ให้การทำางานสะดวกรวดเร็ว และสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้

ใช้บริการได้เป็นอย่างดี

การมีโรงแรมที่พักอยู่ในบริเวณพื้นที่จัดงานนั้นจะทำาให้ลูกค้า

ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น ในการเดินทางเข้าร่วมงาน

ประชุมสัมมนาและงานแสดงสินค้าต่างๆ ทั้งนี้ ลูกค้าที่สนใจ

สามารถจองพื้นที่และสำารองห้องพักได้ที่ โทร. 0-2833-5252

อย่างไรก็ตาม อิมแพ็ค แฟมิลี่ เปเปอร์ ฉบับนี้ ยังขอรวบรวม

ภาพงานแสดงสินค้าและการประชุมที่ได้รับความไว้วางใจจาก

ลูกค้ากลุ่มราชการจัดงาน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่ผ่านมา

ให้ได้ชมกัน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จเป็นองค์ประธานเปิด “งานเฉลิมฉลองการได้รับรองคุณภาพการศึกษา AACSB (The Apex of Sasin’s Pride)” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสำาเร็จที่ศศินทร์ได้รับการยกย่องให้เป็น “Best Business School 

in the World” และเป็นโอกาสในการพบปะสังสรรค์ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน จัดโดย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2553 ณ ห้องรอยัล จูบิล่ี บอลรูม 

อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย

ประจำาปี 2553 หรือ TechnoMart InnoMart 2010” ซึ่งจัดขึ้น

เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย

เดชที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระ

บิดาแห่งนวัตกรรมไทย” รวมถึงเผยแพร่ผลงานด้านความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย จากหน่วยงาน

ทุกภาคส่วนในเชิงบูรณาการ มีประชาชนให้ความสนใจเข้า

มาร่วมชมงานกว่า 1,500 คนต่อวัน จัดโดยคณะกรรมการการ

จัดงานนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำาปี 

2553 กระทรวงวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2553 

ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ร่วมจัด “งานแสดงเฟอร์นิเจอร์ 2010 หรือ TFIC Furniture 

2010” ซึ่งเป็นงานจำาหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ส่งออกของสมาชิก

กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์กว่า 100 บริษัท งานครั้งนี้ได้รับ

ความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นจำานวนมาก มีผู้เข้าชมงาน

กว่า 52,000 คน และมียอดสั่งซื้อภายในงานสูงถึง 78 ล้านบาท 

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จัดโดย กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 

2553 ณ อาคาร 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ท่าน ว.วชิรเมธี (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี) 

แสดงปาฐกถาธรรม เปิดโครงการ “อบรมการป้องกันความปลอดภัย

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 10 หรือ CDIC 2010” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อ

ศึกษาถึงความเคลื่อนไหวล่าสุด รวมถึงแนวโน้มของระบบ

และเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศในปัจจุบัน

และอนาคต อีกทั้ง เพื่อให้ความรู้และเป็นการเตรียมความ

พร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้แก่

บุคลากรของภาครัฐและเอกชน โดยความร่วมมือของ 11 หน่วย

งาน จากทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ณ 

ห้องรอยัล จูบิล่ี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี



Government
Event

สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประภันภัย (คปภ.) ร่วมกับ 

สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย 

สมาคมตัวแทนประกันชีวิต  สมาคมนาย

หน้าประกันภัยไทย สมาคมนักคณิตศาสตร์

แห่งประเทศไทย สมาคมอู่กลางประกันภัย 

และสภาธุกิจประกันภัยไทย จัดงาน “สัปดาห์

ประกันภัย ครั้งที่ 2” ประจำาปี 2553 เพื่อสร้าง

ภาพลักษณ์และความมั่นใจแก่ประชาชน 

ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2553 ณ อาคาร 9 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมทิศทาง

การบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของนายก

องค์การบริหารส่วนตำาบล”เพื่อชี้แจงนโยบาย

และอภิปรายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

งานขององค์การบริหารส่วนตำาบลทั่วประเทศ 

จัดโดย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน เม่ือ

วันที่ 27 ตุลาคม 2553 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ 

จัดงานวันสตรีสากล ปี 2553 “100 ปี วันสตรี

สากล : จากพันธกรณีสู่สิทธิและศักด์ิศรีสตรีไทย” 

เพื่อเผยแพร่ประกาศเกียรติคุณสตรีในสาขา

ต่างๆ ท่ีทำาคุณประโยชน์ให้กับสังคม ภายในงานมี

การจัดประชุมและนิทรรศการสมัชชาสตรีสากล 

สตรีไทย  การสาธิตงานเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม

ไทย และพิธีมอบโล่เกียรติยศและโล่ประกาศ

เกียรติคุณสตรีในสาขาต่างๆ เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 

2553 ณ ห้องรอยัล จูบิล่ี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี

พล.ต.ต.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ 

รักษาการผู้บัญชาการตำารวจสอบสวนกลาง 

(รรท.ผบช.ก.) 

เป็นประธานในพิธีเปิด“การประชุมร่างแผน

ปฏิบัติงานของกองบัญชาการตำารวจสอบสวน

กลาง” โดยมีข้าราชการตำารวจในสังกัด ตั้งแต่

ชั้นประทวนถึงสัญญาบัตร จำานวนกว่า 1,500 

นาย เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ตำารวจในสังกัดได้รับ

ความรู้เกี่ยวกับการทำางานของตำารวจสมัยใหม่ 

ซึ่งจัดโดย กองบัญชาการตำารวจสอบสวนกลาง 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอล

รูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

นายอิสระ สมชัย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ 

เป็นประธานพิธีเปิดงาน “วันสังคมสงเคราะห์

แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำาปี 2553” ซ่ึง

จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราช

กรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี ในงานด้านด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 

และการพัฒนา จัดโดย สำานักงานคณะกรรมการ    

ส่ ง เสริ มการจั ดสวั สดิ การสั งคมแห่ งชาติ  

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553 ณ ห้อง

รอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม “โครงการประกันสังคมยุคใหม่ เพื่อสังคมไทยที่เข้มแข็ง” 

เพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม พร้อมหารือในการปรับปรุงการจ่ายบำานาญชราภาพที่จะเริ่มจ่ายในปี 2557 พร้อมเปิดเวทีให้นายจ้าง ผู้ประกัน

ตน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจการดำาเนินงานของสำานักประกันสังคม รวมถึงได้มีการระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดย สำานักงาน

ประกันสังคม (สปส.) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ 8 ปี สำานักงาน ก.พ.ร. “ธรรมาภิบาลกับการ

พัฒนาระบบราชการไทย”  เพื่อรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบราชการไทยในด้านต่างๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบ จัดโดย 

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดสอบข้อเขียนผู้สมัครสอบบุคคลภายนอก “ธกส.” เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานส่วนงาน

สำานักงานใหญ่ โดยมีผู้เข้าสอบจำานวน 17,080 คน เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2553 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 และอาคาร 4-8 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สำานักกำากับดูแลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี เรื่อง “ภาษีเงินได้และการเปลี่ยนแปลงที่

สำาคัญในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 14 ฉบับ” เพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีสากล มีผู้

เข้าร่วมการอบรมจำานวน 1,050 ท่าน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2553 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี



MEETING

ISUZU
Isuzu Super Titanium

SEMINAR
@ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ตอบโจทยต์รงใจ..
..ด้วยพื้นที่หลากหลาย..
..รองรับผู้ร่วมงานได้ตั้งแต3่0 50,000ทาน

เปิดตัวรถยนต์ รุ่นใหม่ 
Isuzu Super Titanium

วันที่จัดงาน:
23-24 กันยายน 2553
สถานที่จัดงาน: 
อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 
(ผู้ร่วมงาน 950 คน)
ชื่อบริษัท: 
Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd.

TNT
เปิดตัวบริการ 
รถขนส่งสินค้าแบบใหม่

วันที่จัดงาน:
7 ตุลาคม 2553
สถานที่จัดงาน: 
Hall 4 
(ผู้ร่วมงาน 200 คน)
ชื่อบริษัท: 
TNT Express 
Worldwide (Thailand) Co.,Ltd

TNT Asia Road Network

UNICITY
UNICITY MID-YEAR
RECOGNITION 2010

พิธีประดับเข็ม

วันที่จัดงาน:
4 กันยายน 2553
สถานที่จัดงาน: 
Hall 1-2 
(ผู้ร่วมงาน 12,000 คน)
ชื่อบริษัท: 
Unicity Marketing (Thailand) Co.,Ltd.


