
 
 

เฉลิมฉลองการก้าวขึ้นสู่ทศวรรษที่ 2 ของ
การจัดมหกรรมการเงิน บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอต-
เต็ด จำากัด เจ้าของวารสารการเงินธนาคาร และ
ในฐานะผู้จัดงานมหกรรมการเงิน 2554 หรือ 
Money Expo 2011 เพิ่มพื้นที่จัดงานยิ่งใหญ่ขึ้น เพื่อ
อำานวยความสะดวกแก่ลูกค้าผู้จัดและผู้ชมงานครั้ง
แรก ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2554 (อ่านต่อหน้า 6)

Embarking its journey into the 2nd 
decade, Money Expo 2011 offers clients more 
convenience by moving to new venue. With a big-
ger exhibition space around 20,000sq.m, the 11th 

Money Expo will be able to host much more visitors 
than ever. (see page 6) 

มหกรรมการเงิน 2554 การเงินดี ชีวิตดี 

สำาหรับผู้ที่ชื่นชอบในความน่ารักของน้องหมาต้องไม่
พลาดงาน SmartHeart Presents: Thailand International Dog 
Show 2011 มหกรรมสำาหรับคนรักสุนัขครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี โดย
ฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำากัด ร่วม
กับ สมาคมพัฒนาพันธ์ุสุนัข (ประเทศไทย) และสมาคม
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่
30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2554 ณ อาคาร 5-6 ศูนย์
แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี (อ่านต่อหน้า 7)

SmartHeart Presents: Thailand International 
Dog Show 2011 is celebrating its 10th Year 
Anniversary. As such, this year’s event is 
poised to be the greatest dog show ever 
to be held in Thailand covering over 
10,000 sq.m of exhibition space
(see page 7)
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มหกรรมแสดงสินค้าอาหาร 2554
เวทีแสดงศักยภาพอุตสาหกรรม
อาหารไทยสู่เวทีการค้าระดับสากล
THAIFEX – World of Food Asia 2011

Thailand’s grandest food extravaganza of the year

Follow
เกาะติด

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 
ร่วมกับ หอการค้าไทย และบริษัท โคโลญจน์ เมสเซ่ 
ผู้จัดงานแสดงอาหารระดับโลกจากประเทศเยอรมัน 
จัดมหกรรมแสดงสินค้าอาหาร 2554 งานแสดง
ศักยภาพด้านการผลิตอาหารเทคโนโลยีและบริการที่
เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้แนวคิด 
Your Recipe for Success in Asia ระหว่างวันที่ 
25-29 พฤษภาคม 2554 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี (อ่านต่อหน้า 5)

Department of Export Promotion in collabo-
ration with Thai Chamber of Commerce and 
the German world-class event organizer
Koelnmesse GmbH will arrange the 8th THAIFEX – 
World of Food Asia between May 25-29, 2011 at 
IMPACT Challenger 1-3, Muang Thong Thani. 
(see page 5)

สวนสนุกยักษ์บุกเมืองไทยสวนสนุกยักษ์บุกเมืองไทย
Super Giant Asia Tour

2011

ชาตรี มรรคา 
กรรมการผู้จัดการ ทีทีเอฟ

“เฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี”  
SmartHeart Presents : Thailand International Dog Show 2011
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editorial
ฉบับฤดูฝนโปรยปราย

Greetings to all readers!!! IMPACT wishes you 
all happy through rainy season

2

สายฝนที่โปรยปรายในช่วงฤดูนี้ คงทำา
หลายคนเปียกปอนและป่วยไข้ตามๆกัน บาง
คนที่กำาลังป่วยอยู่ก็ขอให้หายเร็วๆ ส่วนคนที่ยัง
แข็งแรงดีก็ขอให้รักษาสุขภาพกันต่อไป สำาหรับ 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูไหน
ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุมที่ให้บริการสิ่งอำานวยความสะดวกที่ครบ
วงจรและสมบูรณ์แบบที่สุด ภายใต้แนวทางการ
ดำาเนินงาน พันธมิตรสู่ความสำาเร็จ “ความสำาเร็จ
ของลูกค้า คือ ความสำาเร็จของเรา”

ดังเช่นเคยฉบับฤดูฝนนี้ก็ไม่ลืมที่จะหยิบยก
งานดีๆ มาเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมกัน เริ่มด้วย
งานมหกรรมแสดงอาหารระดับโลก THAIFEX- 
World of food Asia 2011 หรืองานแสดงสินค้า
อาหาร 2554 และหากกำาลังมองหาธุรกรรม
ทางการเงินต้องไม่พลาดงาน มหกรรมการเงิน 
2554 หรือ Money Expo 2011 ส่วนผู้ที่ชื่นชอบใน
ความน่ารักของน้องหมา ก็ต้องมางาน ไทยแลนด์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล ด็อกโชว์ 2011

พิเศษฉบับนี้ พบกับบทสัมภาษณ์ ผู้จัดงาน
บิลด์เทค’54 งานแสดงวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและ
ตกแต่งที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน (ติดตามอ่านได้ที่
หน้า 6) อีกทั้ง เกาะติด บีโอไอแฟร์ 2011 คอลัมน์
ใหม่ต้อนรับการมาของงานแสดงนิทรรศการยิ่ง
ใหญ่แห่งปี บีโอไอ แฟร์ 2011 (ติดตามอ่านได้ที่
หน้า 21) ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดของทั้ง 
3 งานแนะนำา รวมถึงงานอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้จาก
ปฏิทินงานด้านหลังสุดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
โทร. 0-2833-4455 

สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุก
กับการอ่าน อิมแพ็ค แฟมิลี่ เปเปอร์ ฉบับฤดูฝน
โปรยปราย ตลอดจนการมาเที่ยวชมงานแสดง
นิทรรศการ งานแสดงสินค้า การมาร่วมประชุม 
สัมมนา หรือสังสรรค์ และรับบริการต่างๆ ที่ดีเยี่ยม 
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ค่ะ

จินตนา  พงษ์ภักดี (จุ๋ม)
บรรณาธิการ

Greetings to all readers!!! IMPACT wishes 
you all happy through rainy season. Health is the 
important aspect for life, so do not forget to take 
care of yourself. The wet season, or the rainy 
season, may make you prone to sick or have fever. 
In the name of IMPACT we hope everyone will be 
healthy through the rainy, and for those who are sick, 
we wish you a speedy recovery.

It doesn’t matter if it’s rain or shine, IMPACT 
still goes on giving everyone complete services, 
positive thinking and strong service mind. Under 
our corporate culture “Partnership for Success”, 
we adhere closely to our clients’ expectations and 
resultant success. 

The rains sometimes effect on some busi-
nesses, but not at our venue. Large events such as 
THAIFEX – World of Food Asia 2011, Money Expo 
2011 still keep showing in rainy season at IMPACT 
as well as the event for dog lovers Thailand 
International Dog Show 2011. 

In this volume, all readers will understand 
more about Buildtech’11, the largest building 
technology exposition in ASEAN, via exclusive 
interview with its organizer. Another interesting new
column “Follow BOI Fair 2011” is included on page 
21 to welcome the grand event which will be held 
at year end. And if you need to check dates of 
coming events, turn to the Event Calendar on the last 
page or call 0-2833-4455.

Last but not least, all staff at IMPACT are ready 
to serve you our best to make you mostly satisfied at 
any weather conditions.

 
Jintana Phongpakdee (Jum)
Editor

อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่
ให้การอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น
นี้ อันจะนำามาซึ่งประโยชน์โดยมีส่วนช่วยนำาไปสู่
การพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

กรุณาส่งแบบสอบถามกลับมายัง ฝ่าย
ส่ือสารประชาสัมพันธ์ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน
แมเนจเม้นท์ จำากัด เลขท่ี 99 ช้ัน 10 อาคาร
บางกอกแลนด์ ถนนป๊อปปูล่า ตำาบลบ้านใหม่ 
อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

หมายเหตุ* ขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัลสำาหรับผู้ที่ส่ง
แบบสอบถามกลับมาภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 
โดยการคัดเลือกผู้โชคดีจากการจับฉลาก และเจ้าหน้าที่
จะติดต่อให้เข้ามารับรางวัล พร้อมประกาศผลผู้โชคดี ใน
อิมแพ็ค แฟมิลี่ เปเปอร์ ฉบับที่ 40 ประจำาเดือนกรกฎาคม-
สิงหาคม 2554 ต่อไป

ฝา่ยสื่อสารประชาสัมพันธ์ อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี ในฐานะผู้รับผิดชอบการผลิต
สื่อประชาสัมพันธ์ อิมแพ็ค แฟมิลี่ เปเปอร์ 
ขอเชิญชวนผู้อ่านทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น 
เรื่อง ความพึงพอใจต่ออิมแพ็ค แฟมิลี่ เปเปอร์ 
พร้อมลุ้นรับของที่ระลึก* จาก อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี 
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 มหกรรมแสดงสินค้ าอาหาร 
2554 หรือ THAIFEX-World of 
food ASIA 2011 ถือเป็นเวทีแสดง
ศั ก ย ภ า พ ด้ า น ก า ร ผ ลิ ต อ า ห า ร
เทคโนโลยีและบริการที่เกี่ยวข้องใน
ภาคอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ เวที
การค้าระดับสากล พร้อมส่งเสริม
แนวทางการพัฒนาประเทศสู่ความ
เป็นศูนย์กลางการค้าและการจัด
งานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุด
ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งใน
ปีนี้มีผู้ประกอบการทั้งในและต่าง

มหกรรมแสดงสินค้าอาหาร 2554
เวทีแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่เวทีการค้าระดับสากล
THAIFEX – World of Food Asia 2011: Thailand’s grandest food extravaganza of the year ประเทศกว่า 1,000 ราย สนใจนำาเทคโนโลยี

สินค้าอาหารและบริการทุกประเภทมาจัดแสดง
อย่างครบวงจรกว่า 2,600 คูหา อาทิ อาหาร
ฮาลาล อาหารเพื ่อการจัดเลี ้ยง อาหารเพื่อ
สุขภาพ ตลอดจนบริการต้อนรับ ธุรกิจค้าปลีก 
และธุรกิจแฟรนไชส์ 
 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 
0-2507-8354-59 หรือ www.thaitradefair.
com/2011/FEX/

 
 

 

 
Asia being unique in sourcing for food 

and beverages gives rise to the theme “Your 
Recipe for Success in Asia” and will further 
underscore Thailand’s capabilities as a major
food-manufacturing and food-exporting hub of
the region, and the world.
 The display will be divided into 
categories including “Food & Beverage”,
“Food Catering”, “Food Technology”, “Hospitality
Services” and “Retail Franchise”, all of which 
amounts to a total of 2,600 booths featuring over 
1,300 leading companies from Thailand and the 
world.

จากความสำาเร็จอย่างล้นหลามของงาน
แสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาด้านการดูแล
รักษาอาคารและการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร
แห่งเอเชีย 2010 (BMAM EXPO ASIA 2010) ซึ่ง
ได้รับคำาชมเชย รวมถึงเสียงตอบรับที่ดีจากบรรดา
ผู้แสดงสินค้าและผู้เข้าร่วมงาน 174 บริษัท จาก 
23 ประเทศ ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้น 36% จากปี 2009 งาน 
BMAM Asia Expo จึงถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความ
รู้ด้านการบริการ สิ่งอำานวยความสะดวก และการ
บริหารทรัพย์สิน การบำารุงและดูแลรักษาอาคาร
ระดับภูมิภาค ส่งผลให้มีผู้เข้าชมงานระดับผู้บริหาร
และผู้มีอำานาจตัดสินใจเข้าร่วมกว่า 3,688 ท่าน โดย
เป็นชาวต่างชาติ 623 ท่าน จาก 26 ประเทศ และกว่า 
67% เป็นผู้มีอำานาจตัดสินใจซื้อโดยตรง

ด้วยเสียงตอบรับที่ดีจากทุกกิจกรรมของงาน 
ทั้งทางผู้แสดงผลิตภัณฑ์และบริการส่วนใหญ่ที่
พอใจกับจำานวนผู้ร่วมงานที่เป็นผู้มีอำานาจตัดสินใจ 
และทางผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาที่พอใจกับหัวข้อ
และการนำาเสนอ ฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค 
เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำากัด พร้อมด้วย บริษัท 
ซีเอ็มซี เอ็กซิบิชั่น เซอร์วิสเซส จำากัด (CMC Exhi-
bition Services Pte Ltd.) จากประเทศสิงคโปร์ ใน
ฐานะผู้จัดงานหลักจึงสานต่อโครงการ โดยการจัด
งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุมสัมมนา
ด้านการบำารุงรักษาอาคารและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอาคารแห่งเอเชีย ครั้งที่ 4 (Building
Maintenance & Asset Management Expo Asia 
2011: BMAM EXPO ASIA 2011) และงานแสดง

สินค้า เทคโนโลยี และการประชุมสัมมนาระดับ
นานาชาติ ด้านการก่อสร้างและต่อเติม อาคารสีเขียว
แห่งเอเชีย (Green Building & Retrofits Expo Asia 
2011: GBR EXPO ASIA 2011) ระหว่างวันที่ 21-23 
กันยายน 2554 ณ อาคาร 5-6 ศูนย์แสดงสินค้า 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

โดยครั้ งนี้ยั งคงจัดงานโดยเน้นการแสดง
เทคโนโลยีล้ำาสมัย เพื่อให้เจ้าของและผู้บริหารจัดการ
อาคาร ได้รับทราบเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านงานบริหาร
จัดการ และเทคโนโลยีทางด้านงานบำารุงรักษาอาคาร
และสถานที่ และพิเศษในการจัดงานครั้งนี้ได้มีการ
จัดงาน GBR EXPO ASIA 2011 เน้นแสดงสินค้า
เทคโนโลยีอาคารสีเขียว หรือ อาคารประหยัด
พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ในงาน
ยังได้รวมข้อมูล ความรู้มากมายเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ด้านการบริหารจัดการอาคาร มาเพื่อให้ผู้สนใจได้
ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้จากการสัมมนาทางวิชาการ
ต่างๆ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 
0-2833-5210 โทรสาร. 0-2833-5127-9 หรือ www.
maintenance-asia.com และ www.greenbuilding-
asia.com

สำาหรับหน่วยงานหรือท่านใดที่ต้องการร่วม
แสดงสินค้าในงาน BMAM EXPO ASIA 2011 และ 
งาน GBR EXPO ASIA 2011 สามารถติดต่อหรือ
สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณอาจิณเวท วงศ์ทอง อีเมล์ 
ajinveatv@impact.co.th หรือ www.maintenance-
asia.com และ www.greenbuilding-asia.com 

Cutting-edge green building and facility 
management technologies to be showcased at 
BMAM Expo Asia 2011 and GBR Expo Asia 2011 
in Bangkok this September.

In an industry briefing in Bangkok on 23rd 
March 2011 attended by over 120 industry 
players, it was announced that BMAM Expo 
Asia 2011 – Building Maintenance and Asset 
Management Expo Asia 2011 – the annual 
international exhibition and conference on building
maintenance and asset management will be
held for the 4th year running at IMPACT 
Exhibition and Convention Center, Bangkok,
Thailand. 

This year’s event will be co-located with 
a brand new exhibition and conference called 
Green Building & Retrofits Expo Asia 2011 (GBR 
Expo Asia) alongside BMAM Expo Asia 2011. 
While BMAM Expo Asia will showcase the latest 
facility management and maintenance techno-
logies and green solutions, GBR Expo Asia will 
offer the latest sustainable and environmentally 
friendly technologies, supplies and solutions 
that are adopted for green buildings and green 
retrofitting.

During the industry briefing, there is 
general consensus amongst participants that 
the emphasis on green and environmental
protection solutions is gaining pace and 
there is now a growing  demand for building 
solutions on the way a building or facility is 
designed, operated, maintained, refurbished or 
retrofitted.

This was the key discussion point as the two 
invited speakers, namely Dr Atch Srespthaputra, 
lecturer at Chulalongkorn University’s faculty of 
architecture and a board member of the Thai 
Green Building Institute and Mr Wijarn Thun-
thithum, specialist civil engineer from the Thai-
land’s Department of Public Works and Town 
Planning under the Ministry of Interior both spoke 
extensively on the current status and future 
developments of Thailand’s drive to embrace 
green building technologies in new and existing 
buildings and facilities.

BMAM Expo Asia 2011 and GBR Expo Asia 
2011 will be held during September 21-23, 2011 
at Hall 5-6, IMPACT Exhibition Center, Muang 
Thong Thani.

For more information on BMAM Expo Asia 
2011 and GBR Expo Asia 2011, please call 
0-2833-5116 or visit www.maintenance-asia.com 
or www.greenbuilding-asia.com

 Other interesting highlights, especially for 
professionals in the food industry, include exhibi-
tions on “Halal Food”, “Organic Food”, “Food Safety 
from Thailand” and “Design in Thailand”, plus eye-
opening and educational seminars on the current 
situation of the global food market. Moreover, there 
will also be an exhibition dedicated to advanced 
manufacturing and packaging technology, along 
with latest trends in the food industry that are 
attracting consumer attention across the globe.
 This event will offer a great opportunity for 
international food buyers to meet face-to-face with 
producers, importers and exporters, as well as to 
learn about their newest developments.
 For more information Tel. 0-2507-8354-59
or www.thaitradefair.com/2011/FEX/

จากความสำาเร็จของ BMAM EXPO ASIA 2010 สู่ความพร้อมจัดงาน BMAM EXPO ASIA และ GBR EXPO ASIA 2011
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SPECIALINTERVIEW

มหกรรมการเงิน 2554 หรือ Money Expo 2011 
นับเป็นงานแสดงบริการทางการเงินและการลงทุน
อย่างครบวงจร โดยเป็นงานเดียวท่ีรวบรวมธนาคาร
และสถาบันการเงินกว่า 100 สถาบัน ที่พร้อมมานำา
เสนอเงื่อนไขสุดพิเศษ พร้อมนำาบริการที่ดีที่สุดมา
แข่งขันกันในงาน ทั้งอัตราดอกเบี้ยต่ำาสุด และผล
ตอบแทนที่คุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 
ภายใต้แนวคิด การเงินดี ชีวิตดี Better Money, Better 
Life

โดยแบ่งโซนการบริการที่ชัดเจน ได้แก่ 1.) โซน
บริการทางการเงิน ซึ่งจะให้บริการทางการเงินทุกรูป
แบบ ทั้งสินเชื่อต่างๆ บัตรเครดิต บัตรเงินสด และ
ประกันภัยจากธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัท
การเงิน บริษัทลิสซิ่ง บริษัทประกันชีวิต 2.) โซนบริการ
ทางการลงทุน ซึ่งพร้อมให้บริการทางการลงทุนอย่าง
ครบวงจร จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
บริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลัก
ทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทผู้ค้าทองคำา และ 3.) โซน
เอสเอ็มอี ซึ่งเป็นโซนที่ให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม หรือ ธุรกิจ SMEs 

นอกจากนี้ในงานยังจัดมุมปรึกษาปัญหาการ
เงิน การลงทุนฟรี ทั้งการวางแผนการเงิน การลงทุน
ส่วนบุคคล การวางแผนธุรกิจกับคลินิกเอสเอ็มอี 

การวางแผนภาษี ตลอดจนรับฟังการสัมมนาหลาก
หลายหัวข้อจากกูรูด้านการเงิน การลงทุน รวมถึง
ร่วมสนุกสนานกับทัพศิลปินดาราที่มาร่วมแสดงมินิ
คอนเสิร์ตให้ได้ชม 

ผู้สนใจทำาธุรกรรมการเงิน เพียงพกบัตรประชาชน 
ทะเบียนบ้าน ใบรับรองเงินเดือน มารับบริการภายใน
งานได้เลย สนใจสอบถามเพ่ิมเติม โทร. 0-2691-4126-30
หรือ www.moneyexpo.net

Money Expo 2011 organized by Media Associated 
Co., Ltd. under the theme “Better Money, Better Life”,   
with the support of the well-known commercial banks 
and financial institutions in Thailand will be providing
every type of loan and investment service. Counseling
and special conditions for customers such as 0% 
interest (within 3 month, 6 month, and 9 month), long-
term payment, and low principle payment will be on 
offer.

To make it easier for customers, the event will 
be categorized into three zones: 1) Financial Service 
Zone provides all types of financial service such as 
loan services, debit / credit card, cash card, insurance
products and more from commercial banks,

มหกรรมการเงิน 2554 
การเงินดี ชีวิตดี 
Money Expo 2011 

“Better Money Better Life”

ในประเทศไทยงานแสดงสินค้าวัสดุ-อุปกรณ์
ก่อสร้างและตกแต่งบ้านนับว่าเป็นงานที่ได้รับความ
นิยมอย่างมาก      ทำาให้มีงานแสดงสินค้าประเภทนี้
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับงาน BuildTech ’11
(บิลด์เทค ’54) งานแสดงวัสดุ – อุปกรณ์ก่อสร้าง
และตกแต่งที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งกำาหนดจัดขึ้น
ระหว่างวันท่ี 3-8 พฤษภาคม 2554 ณ อาคาร
ชาเลนเจอร์ 1-3  อิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่มาของการ
จัดงาน รวมถึงไฮไลท์ของงานจะเป็นอย่างไร ติดตาม
ได้จากบทสัมภาษณ์ คุณชาตรี มรรคา กรรมการผู้
จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด หรือ 
TTF ต่อไปนี้

ที่มาของการจัดงานครั้งนี้
งาน BuildTech ’11 (บิลด์เทค ’54) จัดขึ้นเพื่อ

สร้างโอกาสให้กับเจ้าของโครงการ นักออกแบบ 

วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องใน
วงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้พบปะกับผู้ผลิต-
ผู้แทนจำาหน่ายวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง-ตกแต่งจาก
ทั่วโลกกว่า 600 บริษัท ที่ต่างนำาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ตลอดจนการบริการมาประชันศักยภาพกัน
อย่างคับคั่ง 

ไฮไลท์ของงานคืออะไร
BuildTech ’11 (บิลด์เทค ’54) นับว่าเป็นงาน

แสดงสินค้าวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งที่ยิ่ง
ใหญ่ที่สุดในระดับอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด 
Live Together นอกจากการจัดแสดงนวัตกรรม
ด้านวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งให้ผู้สนใจได้
สัมผัสแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ 
ชุมนุมนักออกแบบ เพื่อรอพบนักพัฒนาอสังหาฯ
เจ้าของบ้าน, บริการให้คำาปรึกษาสารพันปัญหาด้าน
การก่อสร้าง ตกแต่ง บำารุงรักษาอาคาร โดยผู้
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน, การนัดรวมตัวครั้งสำาคัญของ
สถาบันการศึกษาช้ันนำา ต้ังแต่ระดับอาชีวะ อุดมศึกษา
ทางด้านการออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่ง, การประชุม
สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ตกแต่ง
โดยวิทยากรระดับโลก และนิทรรศการที่น่าสนใจอีก
มากมาย พร้อมรับคะแนนการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง 
(พวต.) เป็นต้น 

พลาดไม่ได้ สำาหรับผู้ลงทะเบียนเข้าชมงาน
รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท พร้อม
ได้ร่วมกุศลโดย ทุกใบลงทะเบียน 1 ใบ มีค่าเท่ากับ 
1 บาท ร่วมสมทบทุนให้กับมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อ
มนุษยชาติ ประเทศไทย อีกด้วย
        
คาดหวังกับการจัดงานครั้งนี้อย่างไรบ้าง

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ของ TTF ในการ
จัดงานประเภทนี้ รวมถึงความเหมาะสมของพื้นที่

จัดงานที่พร้อมด้วย สิ่งอำานวยความสะดวก และการ
เดินทางที่สะดวกสบาย จึงคาดว่างานครั้งนี้จะได้รับ
การตอบรับเป็นอย่างดี และมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 
350,000 คน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2717-2477 
หรือ  www.BuildTechExpo.com

In Thailand, hardware and houseware exhibitions 
have always been very popular thus leading to having 
this type of event regularly throughout each year occurs. 
BuildTech ’11 Hardware and Houseware exhibition, 
which is the largest event of its type in ASEAN, will 
be held between the 3rd-8th of May 2011 at IMPACT 
Challenger 1-3, Muang Thong Thani.

“IMPACT Family Paper” held an interview with 
Chatri Makka, Managing Director of TTF International Co., 
Ltd. to give the highlights and details of the event. 

The Purpose of BuildTech ’11 
BuildTech ’11 is organized to giving the opportunity

to  project owners, designers, engineers, contractors and 
all those who are associated with real estate development 

to meet over 600 hardware and houseware manufacturers
and distributors from all over the world. All who come 
will show their latest technology and innovations 
available today. 

The Highlights
BuildTech ’11 is the largest hardware and house-

ware exhibition in ASEAN under the concept, “Live 
Together”. Other than the displays of hardware and 
houseware, there will be many activities in which to 
participate and enjoy such as the Designers Assembly
which is for real estate developers, house owners to 
consult over construction issues and problems with over 
100 specialists and for those who register in advance 
there will be a chance to win prizes worth more than 
Bt2 million.

Expectations of the Event 
With over 30 years of experience in arranging 

these types of exhibitions TTF International Co., Ltd. is 
expecting very good feedback and believes more than 
350,000 people will attend.

For more information Tel. 0-2717-2477 or at 
www.BuildTechExpo.com 

BuildTech ‘11 Project Manager Chatri Makka 
Largest Hardware and Houseware 

Exhibition in ASEAN

เปิดใจ ผู้จัดบิลด์เทค ’54 
งานแสดงวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง

และตกแต่งที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
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financial institutions, leasing companies 2) Invest-
ment Service Zone provides an all-round investment 
service from the Stock Exchange of Thailand (SET) 
under companies, property companies, asset 
management companies, gold trading / gold future 
trading companies and 3) SMEs Zone provides small 
and medium enterprises’ loan opportunities for SMEs 
business entrepreneurs.

Additionally SMEs clinic, seminars from famous 
money gurus, investment counseling as well as relaxing
mini concerts from well-known artists will be held during
the 4-day Expo between May 12-15, 2011 at IMPACT 
Challenger 2, Muang Thong Thani.

For more information at 0-2691-4126-30 or 
www.moneyexpo.net

ชาตรี มรรคา 
กรรมการการผู้จัดการ ทีทีเอฟ



  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. 
จัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2554 หรือ 
Thailand Tourism Festival (TTF 2011) 
รวบรวมสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวทั่ว
ประเทศไทยมาเชิญชวนชาวไทยและชาวต่าง
ชาติจับจองเลือกไปท่องเที่ยวกัน ระหว่างวันที่ 
8–12 มิถุนายน 2554 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2554 ในปี
นี้จัดขึ้นเพื่อ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวให้เกิดการกระจาย
รายได้ไปทั่วทุกภูมิภาค ภายในงานนี้นอกจาก
รวบรวมสินค้าบริการเพื่อการท่องเที่ยวมากมาย 
อาทิ โรงแรม ที่พัก รายการนำาเที่ยว อาหาร ของ
ที่ระลึกมาไว้ให้เลือกชมเลือกซื้อแล้ว 
ยั งได้ รวมกิจกรรมพิ เศษ 
ชวนชมนิทรรศการ 
“เฉลิมพระเกียรติ
พ ร ะ บ า ท
ส ม เ ด็ จ
พระ เจ้ า
อ ยู่ หั ว ฯ 
เ นื่ อ ง ใ น
ว โ ร ก า ส
พ ร ะ ร า ช
พิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 
พรรษา” รวมถึงกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่น่า
สนใจอีก 7 โซน ได้แก่ โซนการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ตามยุคสมัยก้าวไกล สู่อนาคต) โซน
การสร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่
ใน 5 ภูมิภาคท่องเที่ยว (เหนือ-กลาง-อีสาน-ใต้ 
และตะวันออก) โซนการท่องเที่ยวอย่างรู้ค่า รักษา
แหล่งท่องเที่ยว (7 GREENS; ท่องเที่ยวสดใส 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม / การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ / การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย) โซน 76 ที่กิน 
76 ที่ช้อปปิ้ง จาก 76 จังหวัด โซนจับมือ จับใจ 
กอดเมืองไทยไปด้วยกัน (มิติใหม่พันธมิตรและ
ผู้ให้การสนับสนุน) และโซนเทศกาลงานวัด การ
แสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและร่วมสมัยบนเวที

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นและฟื้นฟู
การท่องเที่ยวในระยะยาว ททท.จะมีการเชิญ
ผู้ประกอบการทัวร์จากต่างประเทศ พร้อม

ฉลองครบรอบ 31 ปีแห่งความสำาเร็จ บริษัท 
ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิชั่นส์ จำากัด ผู้นำาแห่งงาน
แสดงเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน จัดงาน
แสดงเฟอร์นิเจอร์ยิ่งใหญ่ระดับประเทศอีกครั้งกับ 
เฟอร์นิเจอร์ แฟร์ ครั้งที่ 31  ระหว่างวันที่ 14-22 
พฤษภาคม 2554 ณ อาคาร 1-5 ศูนย์แสดงสินค้า 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ถือเป็นงานแสดงสินค้านวัตกรรมใหม่ของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่งบ้านที่ยิ่ง
ใหญ่ระดับประเทศ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Best 
Fair of The Year” หรือสุดยอดงานแสดงสินค้า
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ภายในงานจะจัดแสดงและ
จำาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านแบบครบวงจร 
โดยผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เข้าร่วมแสดง
อย่างคับคั่ง ทั้งนี้ เพื่อแสดงศักยภาพการผลิต การ
ออกแบบ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างนักธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับสินค้า
และบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล 

นับเป็นหนึ่งในงานแสดงสินค้าที่รวบรวมครบ
ทุกแขนงในโลกธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่ง
บ้านมาไว้รวมกัน อีกทั้งเป็นที่รวมกลุ่มเป้าหมายที่
มีกำาลังซื้อสูงที่มีความสนใจและรักในการตกแต่ง
บ้าน จึงคาดว่าจะมีผู้ชมงานตลอดการจัดงานรวม
กว่า 300,000 คน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
0-2314-0855 หรือ  www.unionpan.com

ถือเป็นงานแสดงสุนัขที่มีการจัดมายาวนานต่อ
เนื่อง จนมาในปีนี้ซึ่งครบรอบ 10 ปี ทางผู้จัดจึงได้จัด
งานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโอกาส
พิเศษในครั้งนี้ นอกจากการแสดงสุนัขแล้ว งานใน
ครั้งนี้ยังได้รวมพลพรรคคนรักสุนัข และ ความน่ารัก 
แสนรู้ ของน้องหมาทุกสายพันธุ์ มาร่วมทำากิจกรรม
อันหลากหลายร่วมกัน

กิจกรรมภายในงาน อาทิ การประกวดสุนัขทุก
สายพันธุ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน
ส  มเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, การแข่งขัน
สุนัขว่องไว, การจัดกิจกรรมเกมส์สร้างความผูกพัน, 
คอร์สอบรมสุนัขและโชว์ความสามารถสุนัข และ
การเชื่อฟังคำาสั่ง, คลินิกตรวจสุขภาพสุนัข การให้คำา
ปรึกษาและลดน้ำาหนักสุนัขโดยเฉพาะ และกิจกรรม
ภายในงานอีกมากมาย รวมไปถึงกิจกรรมหลังงาน 
ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ถือปฏิบัติทุกปี คือ การนำาเงินราย
ได้จากการรับบริจาค “โครงการ 1 บาท เพื่อเจ้าตูบที่
หิวโหย” และการนำารายได้ส่วนหนึ่งจากการจำาหน่าย

สื่อมวลชน มาร่วมชมงาน และเปิดเวทีพบปะ
ระหว่างผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ ได้เจรจา
ธุรกิจด้วย

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
0-2250-5500

The Tourism Authority of Thailand (TAT) is organizing
the Thailand Tourism Festival (TTF2011) gathering all 
kinds of products and services from all over Thailand 
for Thais and foreigners alike between the 8th-12th June 
2011 at IMPACT Challenger 1-3, Muang Thong Thani.

Thailand 
Tourism Festival 
2011 is in honor 
of His Majesty 
the King’s 84th 
birthday in 
December this 
year and to 

encourage tourists to travel to each region of the kingdom. 
The event will also feature an exhibition to celebrate HM 
the King’s 7th cycle birthday. Apart from many products 
and services being offered such as hotels, tours, the 
festival will also have many souvenirs available and a 
variety of different foods. 

Also there will be with interesting activities in 7 
zones which are The Touring Thailand zone (from the past 
to a future), The Uniqueness in the 5 regions of Thailand 
(North, South, East, Northeast and Central), Tourist Aware-
ness of Preserving Tourism Locations zone (7 Greens; 
touring with care for the environment / tourism for health 
/ tourism for the environment and adventure), 76 places 
to eat and 76 places to shop from the 76 provinces of 
Thailand, Holding Hands & Touching Hearts to Hug Thai-
land Together and the Temple Fair zone that will feature 
shows displaying Thai and contemporary culture on stage.

To gain wider exposure and restore confidence in 
tourism in the long term, TAT has invited tour companies 
and the international press to join the event.

For more information Tel. 0-2250-5500        

Celebrating 31 years of success, Union Pan 
Exhibitions Co., Ltd. the leader of furniture and home 
decorating exhibitions is again holding another 
nationwide furniture expo, the 31st Furniture Fair 
which is held on the 14th-22nd of May 2011 at 
Exhibition Halls 1-5 at  IMPACT, Muang Thong Thani.

It is considered to be the national expo in 
furniture and house decorating under the concept 
“The Best Fair of the Year”. Within the event will be a 
complete display of furniture and decorations shown 
and sold for all needs by furniture businesses attending
to show their potential in production, design and 
exchanging ideas with one another to develop their 
products and service to international competition.

It is one of the expeditions that have everything 
possible in the home furniture and decoration trade 
put in one place. Also with the target market of those 
that are potential high buyers with much care towards 
decorating, the estimated number of people attending
is more than 300,000.

For more information Tel. 0-2314-0855 or
www.unionpan.com

บัตรเข้าชมงาน สมทบทุนองค์กรที่ดูแลสุนัขพิการ
และจรจัด

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้จัดแสดงและ
จำาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยงกว่า 200 บูธ 
จากบริษัทช้ันนำาท้ังในประเทศและต่างประเทศ ในราคา
ลดพิเศษ 20- 80% ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารและ
ของขบเคี้ยวสำาหรับสุนัข SmartHeart, Pedigree, 

Jerhigh ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดสัตว์เลี้ยง 
แชมพู โลชั่น เสื้อผ้า แฟชั่นสุนัข เวชภัณฑ์ ยา วัคซีน 
อาหารเสริม รวมถึงบริการต่างๆ เช่น การอาบน้ำา 
ตัดแต่งขน โรงพยาบาลคลีนิครักษาสัตว์เลี้ยง เป็นต้น     

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมโทร. 
0-2833-5109 02-833-5123 หรือ www.thailand-
dogshow.com, www.facebook.com/ThailandIn-
ternationalDogShow

 Over 200 local and international exhibitors 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, medical services, and many more new and 
innovative products.

Throughout the 4 day exhibition, a series of exciting
activities are also being planned. This include the 
famous dog show championship competitions, dog agility
competitions, dog medical checkups and screenings, 
dog weight loss programs, dog work out areas, enter-
tainment activities, etc.

ททท.จัดเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2554
เชิญชวนชาวไทยและต่างชาติเที่ยวทั่วไทย
Tourism Authority of Thailand Hosts “Thailand Tourism Festival 2011”

เฟอร์นิเจอร์ แฟร์ ครั้งที่ 31 
สุดยอดงานแสดงสินค้าเพื่อคนรักบ้านยิ่งใหญ่แห่งปี

31st Furniture Fair The Exhibition for Home Lovers of the Year

Being organized by IMPACT Exhibition 
Management Co. Ltd., and supported by The Kennel
Club of Thailand and the Thai Pet Product Industries
Association, this year’s event is expected to attract
well over 200,000 dog owners and their beloved 
dogs as well as dog lovers.  Over 1,000 professional trade
buyers are also expected to attend the event.

SmartHeart Presents: Thailand International Dog 
Show 2011 will be held from June 30th  to  July 3rd  2011 
at IMPACT Exhibition Center Hall 5–6, Muang Thong 
Thani.

For more information, please contact Tel. 02-833
-5109, 02-833-5123 or visit www.thailand-dogshow.com, 
www.facebook.com/ThailandInternationalDogShow

News & Feature
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งานแสดงสินค้าเครื่องใช้สำานักงาน
อัตโนมัติ คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องเขียนไทย 2011

Business Opportunity 2011
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The 2nd Office Automation Stationery & IT Fair
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 โอกาสธุรกิจ 2011

The Cleaning Expo 2011 

and Security, Fire & Safety Expo 2011
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Bangkok’s Products Fair 2011
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มหกรรมงานแสดงเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมด้านความสะอาด
และความปลอดภัย

มหกรรมผลิตภัณฑ์
กรุงเทพมหานคร 2011

บริษัท 121 ครีเอชั่น จำากัด จัดงานแสดงสินค้า
เครื่องใช้สำานักงานอัตโนมัติ คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
เขียนไทย 2011 หรือ The 2nd Office Automation
Stationery & IT Fair งานเดียวที่รวมผู้ประกอบการ 
ผู้ผลิต ผู้นำาเข้าสินค้าในสำานักงานมาพบกับผู้ซื้อ
โดยตรง เมื่อวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคาร 
5 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี

121 Creation Ltd., Parts organized The 2nd Office
Automation Stationery & IT Fair. It exhibited office 
equipment, computer and stationery and also attracted 
business traders including buyers, sellers as well as 
manufacturers during February 24-27, 2011 at IMPACT 
Exhibition Center Hall 5, Muang Thong Thani.

นิตยสารโอกาสธุรกิจ & แฟรนไชส์ ร่วมกับ 
สมาคมแฟรนไชส์ไทย โดยการสนับสนุนขององค์การ
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ 
(TCEB) และมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกันจัดงาน
โอกาสธุรกิจ 2011 งานเดียวที่รวบรวมรูปแบบธุรกิจ
มาให้ได้เลือกชม เลือกสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ เมื่อ
วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคาร 3 ศูนย์แสดง
สินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Franchise Focus Co., Ltd. and Thai Franchise 
Center in association with Thailand Convention and 
Exhibition Bureau (TCEB) arranged the 16th Business 
Opportunity 2011 event during February 25-27, 2011 at 
IMPACT Exhibition Center Hall 3, Muang Thong Thani. 
The event brought together all types of businesses and 
played an integral part in educating interested parties.

บริษัท ดี โฟล์ว แมเนจเม้นจ์ จำากัด จัดมหกรรม
งานแสดงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านความสะอาด
และความปลอดภัย หรือ The Cleaning Expo 2011 
and Security, Fire & Safety Expo 2011 เมื่อวันที่ 
24-27 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้า 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

D-Flow Management arranged The Cleaning 
Expo 2011 and Security, Fire & Safety Expo 2011 which 
presented new innovative technologies under the theme 
“Clean for Green” during February 24-27, 2011 at 
IMPACT Exhibition Center Hall 6, Muang Thong Thani.

สำานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร หรือ สพส. 
จัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 2011 
รวบรวมของดีมีคุณภาพจาก 50 เขต มาจัดแสดงและ
จำาหน่ายให้กับผู้สนใจได้เลือกชมเลือกซื้อกว่า 500 บูธ
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 ณ อาคาร 3-4 ศูนย์แสดง
สินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Bangkok Social Development Agency arranged 
the Bangkok’s Products Fair 2011 which gathered quality
products in Bangkok from over 50 districts to choose 
during March 9-13, 2011 at IMPACT Exhibition Center 
Hall 3-4, Muang Thong Thani.
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งานรวมสุดยอดอาหารและ
ส่วนผสมอาหารและงานประชุม
วิชาการด้านอาหารของประเทศไทย 
ประจำาปี 2554  ไทยแลนด์ เอสเอ็มอี เอ็กซ์โป 2011 รักลูกเฟสติวัล 2011เมดอินไทยแลนด์ 2554 
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Health Food & Ingredient Thailand 

2011 (HFIT)
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The 12th RakLuke Festival 2011
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Made in Thailand 2011
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บริษัท ฟู้ด อินดัสทรี เน็ทเวอร์ค จำากัด จัดงาน
รวมสุดยอดอาหารและส่วนผสมอาหารและงาน
ประชุมวิชาการด้านอาหารของประเทศไทย ประจำา
ปี 2554 หรือ HFIT 2011 เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม
อาหารไทยให้เป็นศูนย์กลางผู้ผลิตอาหารสุขภาพและ
เป็นผู้นำาด้านการค้าส่วนผสมอาหารของอาเซียน เมื่อ
วันที่ 3-6 มีนาคม 2554 ณ อาคาร 7-8 ศูนย์แสดง
สินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Food Industry Network Co., Ltd. organized the 
Health Food & Ingredient Thailand 2011 or HFIT 2011 
with the purpose of promoting the Thai food industry as 
a hub in Asia and as the main health food producer and 
ingredient’s trader. The event was held between March 
3-6, 2011 at IMPACT Exhibition Center Hall 7-8, Muang 
Thong Thani. 

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม หรือ สสว. จัดงานไทยแลนด์ เอสเอ็มอี 
เอ็กซ์โป 2011 หรือ Thailand SMEs Expo 2011 
ซึ่งถือเป็นงานแสดงศักยภาพรวมทั้งสร้างการขยาย
โอกาสธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs เมื่อวันที่ 10-
13 มีนาคม 2554 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี

The Office of Small and Medium Enterprises 
Promotion arranged Thailand SMEs Expo 2011. The 
event showcased business potential and business 
opportunities for SMEs entrepreneurs during March 
10-13 at IMPACT Challenger 2, Muang Thong Thani.

บริษัท รักลูก กรุ๊ป จำากัด จัดงานรักลูกเฟสติวัล 
2011 งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมการเรียนรู้สำาหรับ
ลูกในวัยเด็ก ภายใต้แนวคิด “ชีวิตสมดุล....ครอบครัว
สมดุล” รวบรวมกิจกรรมความบันเทิงผสานความรัก
และความรู้แบบสมดุล เพื่อทุกคนในครอบครัวได้ร่วม
กิจกรรมดีๆ เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม 2554 ณ อาคาร 
2-3 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 

RakLuke Group Co., Ltd. organized The 12th 
RakLuke Festival 2011 under the theme “Balanced 
Life…Balanced Family” which gathered kid’s products, 
leaning innovation’s products, family’s activities and 
edutainment services. The event was held between 
March 18-20, 2011 at IMPACT Exhibition Center Hall 
2-3, Muang Thong Thani.

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ จัด
งานเมดอินไทยแลนด์ 2554 เปิดโอกาสให้นักธุรกิจ
และผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้ชมศักยภาพ 
พร้อมเลือกซื้อสินค้าและธุรกิจบริการส่งออกของไทย  
เมื่อวันที่ 9-13 มีนาคม 2554 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Made in Thailand 2011 was held by Department 
of Export Promotion, Ministry of Commerce, to support 
and provide opportunities for Thai small and medium 
enterprises, local consumers and foreign visitors. The 
event was held during March 9-13, 2011 at IMPACT 
Challenger 3, Muang Thong Thani.
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Siam Makro Public Co., Ltd. arranged Makro 
HoReCa 2011, an exhibition with an array of 
innovative Makro products and cooking equipment 
under the theme “Accelerate Business Value with 
Thai Concept”. The event was held during March 
24-27, 2011 at IMPACT Exhibition Center Hall 2-3, 
Muang Thong Thani.

บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน) จัด
งานมหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ 
ครั้งที่ 6 หรือ Makro HoReCa 2011 งานแสดง
สินค้าธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ ที่เกี่ยวข้อง
มาจัดแสดงภายใต้แนวคิด เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วย
แนวคิดอย่างไทย เมื่อวันที่ 24-27 มีนาคม 2554 
ณ อาคาร 2-3 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Home Product Center Public Company Limited,
Thailand’s leading home products center arranged 
HomePro Expo 2011. The event gathered new and 
innovative home products at special prices for 
consumers during March 18-27, 2011 at IMPACT 
Exhibition Center Hall 5-8, Muang Thong Thani.

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากัด 
(มหาชน) หรือ โฮมโปร ผู้นำาธุรกิจศูนย์รวมวัสดุ
ก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร จัด
งานโฮมโปร เอ็กซ์โป 2011 แสดงนวัตกรรมและ
จำาหน่ายสินค้าวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับบ้าน เมื่อ
วันที่ 18-27 มีนาคม 2554 ณ อาคาร 5-8 ศูนย์
แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Active Nation Co., Ltd. organized Sport World 
Expo 2011, and presented sport’s equipment and 
new products from various sports’ brands available 
to consumers at IMPACT Exhibition Center Hall 4, 
Muang Thong Thani during March 18-27, 2011.

Bureau of Central Administration, Ministry 
of Information and Communication Technology of 
Thailand (MICT) in association with Ministry of 
Energy, Ministry of Commerce and Ministry of 
Interior has arranged the Civil Servant’s Day 2011. 
It has exhibit “Majesty the King’s 84th birthday, 
Government Service for Thai happiness” to honor 
HM the King and opens for all people to joined, 
shared and contest the picture of happiness. The 
event was held during April 1-3, 2011 at IMPACT 
Exhibition Hall 4, Muang Thong Thani. 

มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 6
Makro HoReCa 2011

โฮมโปร เอ็กซ์โป 2011
HomePro Expo 2011

สปอร์ต เวิล์ด เอ็กซ์โป 2554 
Sport World Expo 2011

บริษัท เอ็กทีฟ เนชั่น จำากัด จัดงานสปอร์ต เวิล์ด 
เอ็กซ์โป 2554 งานแสดงสินค้าอุปกรณ์เพื่อการกีฬา
ที่ครบวงจร โดยการรวมสินค้าแบรนด์เนมและสินค้า
เปิดตัวใหม่มากมายมาให้ผู้สนใจได้เลือกซื้อ เมื่อวัน
ที่ 18-27 มีนาคม 2554 ณ อาคาร 4 ศูนย์แสดงสินค้า 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สำานักบริหารกลาง กระทรวงเทคโนโลยีสาร-
สนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย จัด
งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำาปี 2554 
“ใต้ร่มพระบารมี ๘๔ พรรษา ราชการเพื่อรอยยิ้ม
และความสุขของคนไทย” งานแสดงนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน
และร่วมประกวดภาพถ่ายที่แสดงออกถึงความ
สุขและรอยยิ้มในมุมมองต่างๆ เมื่อวันที่ 1-3 
เมษายน 2554 ณ อาคาร 4 ศูนย์แสดงสินค้า 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันข้าราชการพลเรือน ประจำาปี 2554
Civil Servant’s Day 2011

SpotlightEvents
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Although the 32nd Bangkok International Motor
Show by Grand Prix International Co., Ltd. has 
already ended, this grandiose event under the theme 
“Discovery a New Innovation” has given the visitors 
an unforgettable impression of the huge range and 
variety of the number of motor vehicles and more 
available in Thailand in an area of over 60,000sq.m. 
The event was held, for the first time, at IMPACT 
Muang Thong Thani between the 25th of March and 
5th of April, 2011.

To showcase this outstanding event, Spotlight
Event would like to share some of the special 
moments with you

แม้จะปิดฉากไปแล้วสำาหรับงานบางกอก 
อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์ โชว์ ครั้งที่ 32 ซึ่งจัด
โดย บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด โดย
งานในครั้งนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด 
เปิดโลกยนตรกรรมสู่อนาคต และถือเป็นครั้งแรก
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค
เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 
2554

เพื่อเป็นการตอกย้ำาถึงการจัดงานที่ยิ่งใหญ่
และประสบความสำาเร็จเป็นอย่างมาก Spotlight 
Event จึงขอรวบรวมภาพความประทับใจในการจัด
งานครั้งนี้ ตั้งแต่การแถลงข่าวจัดงาน การประกวด
มิสมอเตอร์โชว์ และบรรยากาศโดยรวมของวันงาน
มาให้ได้ชื่นชมกันอย่างจุใจ 

เปิดโลกยนตรกรรมสู่อนาคต
บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์ โชว์

ครั้งที่ 32
Discovery a New Innovation

The 32nd Bangkok International Motor Show

SpotlightEvents
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SLASH live In Bangkok 2011

SANTANA Guitar Heaven In Bangkok 2011

EAGLES 
live In

Bangkok

@ IMPACT Arena

10 February 2011
คอนเสิร์ตครั้งสุดท้าย เดอะ สกอร์เปี้ยนส์ วงดนตรีร็อคระดับตำนาน

 26 - 27 February 2011
รวมพลคนอาสามาเล่า มาเต้น มาสนุก

SCORPIONS FAREWELL TOUR 2011

ERIC CLAPTON 
Live In Bangkok 2011

สุดยอดแห่งความประทับใจ
@ IMPACT Arena

1 March 2011
เจ้าพ่อละตินร็อด ซานตานา กับลีลากีตาร์ขั้นเทพ
@ IMPACT Arena

ร่วมซึ่งไปกับไอคอนแห่งวงการดนตรี อีริค แคลปตัน
1 March 2011

@ IMPACT Arena

@ IMPACT Arena

พญาอินทรี ดิ อีเกิลส์ 
20 February 2011

BIRD ASASANOOK CONCERT

10 March 2011
ระเบิดความมันส์ “สแลช” มือกีตาร์ระดับโลก

@ IMPACT Exhibition Hall 2

SpotlightEntertainment
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จากการสำารวจพบว่ากลุ่มคนในประเทศ
ภูมิภาคเอเชียมีความสนใจและต้องการเล่นเครื่อง
เล่นในสวนสนุกมากกว่าคนในภูมิภาคยุโรป ซึ่งเป็น
ประเทศผู้ผลิตเครื่องเล่น ดังนั้น บริษัท อภิรมย์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ในฐานะเจ้าของโครงการ
สวนสนุก ซุปเปอร์ ไจแอนท์ จึงร่วมกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจท้ังไทยและต่างประเทศ จัดโครงการซุปเปอร์ 
ไจแอนท์ เอเชีย ทัวร์ 2011 เดินสายเชิญชวนชาว
เอเชียร่วมสนุกและตื่นเต้นไปกับเครื่องเล่นนานา
ชนิดในสวนสนุกยักษ์เคลื่อนที่ระดับโลก 

ถือเป็นโอกาสดีอีกครั้ง เมื่อซุปเปอร์ ไจแอนท์ 
เอเชีย ทัวร์ 2011 เลือกประเทศไทยเป็นสถานที่แรก
ในการจัดแสดงสวนสนุกยักษ์ในเอเชีย บนพื้นที่กว่า 
40 ไร่ ณ ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี ตั้งแต่ช่วงเดือน
เมษายนจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม ศกนี้ สวนสนุก
แห่งนี้ได้รวบรวมเครื่องเล่นสุดมันส์กว่า 40 ชนิด 
นำาเข้าจากเยอรมันนี สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และ
อังกฤษ มูลค่ารวมกว่า 4,800 ล้านบาท มาคอยให้
บริการ 

พร้อมทั้งนำาตุ๊กตาลิขสิทธิ์กว่า 100,000 ชิ้น มา
ใหไ้ดร้ว่มเลน่เกมสช์งิรางวลั รวมถงึการแสดงอลุตรา้
แมนโชว์, ซุปเปอร์ ไจแอนท์ เวิล์ด คาเฟ่, ซุปเปอร์ 
ไจแอนท์ เซอร์คัส และการแสดงคณะละครสัตว์
ส่งตรงจากนิวยอร์ก เกมส์โฮล อิน วัน ลุ้นรับรางวัล
ใหญ่ บ้านผีสิง 3 มิติ ครั้งแรกในเมืองไทย โรง
ภาพยนตร์ 4 มิติ และอื่นๆ อีกมากมาย 

สวนสนุกแห่งนี้ เปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ 
เวลา 16.00-23.00 น. (เข้าชมฟรี) ส่วนวันเสาร์-
อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 14.00-24.00 น.
โดยเก็บค่าเข้าชมงานผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก (สูงไม่
เกิน 110 ซม.) 50 บาท หรือจะเลือกซื้อแพ็คเกจ
เที่ยวงาน ราคาแพ็คเกจรวมบัตรเข้าชมงานและ
เครื่องเล่น Super Giant Super Save Package 
ผู้ใหญ่ราคา 450 บาท เด็ก 250 บาท ซึ่งสามารถเล่น
เครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำากัดจำานวนรอบ

พิเศษสุด ทุกวันจันทร์ Ladies Day วันพิเศษ
สำาหรับสุภาพสตรี สามารถซื้อแพ็คเกจเครื่องเล่นใน
ราคาเพียง 199 บาท และวันพุธ Student Day วัน
พิเศษเฉพาะนักเรียนนักศึกษา สามารถซื้อแพ็คเกจ
เครื่องเล่นในราคาเพียง 199 บาท โดยผู้รับสิทธิ
นี้ต้องแสดงบัตรนักศึกษา และอายุไม่เกิน 25 ปี 
นอกจากนี้ ในทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ยังมีกิจกรรมสุด
พิเศษให้ได้ร่วมสนุกสนานอีกมากมาย

พบกับสวนสนุกสุดมันส์นี้ ได้ ตั้ งแต่ วั นนี้
จนถึง 29 พฤษภาคม ศกนี้ ณ บริเวณริมทะเลสาบ 
เมืองทองธานี สนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือซื้อบัตร
เข้าชมและเครื่องเล่น โทร.0-2833-5555 หรือ  
www.totalreservation.com

A recent survey says that people living in Asia 

are more interested and want to participate on amuse-

ment park rides more than those living in European 

countries, who originally designed and constructed the 

rides. Due to this, the owner of Super Giant Amuse-

ment Park, Apirom International Co., Ltd. has cooperated

with both Thai and foreign partners to stage Super 

Giant Asia Tour 2011.

It’s a great opportunity for all since Super 

Giant Asia Tour 2011 chose Thailand to be the first 

country in Asia to hold this amazing event and experience

rides never seen before in Asia. To be held on more 

than 40 rai at Lakeside, Muang Thong Thani, and 

opening at the mid of April until the 29th May the

amusement park has a thrilling collection of more than 

40 rides imported from Germany, Sweden, Switzerland 

and England worth more than Bt 4,800 million.

Also on offer will be more than 100,000 prize toys 

to win, during the daily Toy Parade, Ultraman show, 

Super Giant World Cafe, Super Giant Circus by a circus

company from New York, the Hole in One game for 

the grand prize, Thailand’s first 3D haunted house, 4D 

theatre and much more. 

The park will be open on weekdays 16.00-23.00 

(Free admission only) and for weekends and holidays 

14.00-24.00 admission charges will be 100 Baht adult 

fee and a 50 Baht fee for children (under 110 cm.) 

or purchase the package tickets for the Super Giant 

Super Save Package at a cost of 450 Baht for adults 

and 250 Baht for children which means that you can 

take as many rides as you like.

Every Monday, a special offer for “Ladies Day” 

package tickets are only 199 Baht and a special offer 

“Student Wednesday” for buying also at the price of 

199 Baht just by showing student ID and under the 

age of 25. 

Come and join in the fun today until the 29th of 

May at the Lakeside, Muang Thong Thani. For more 

information or ticket purchase Tel. 0-2833-5555 or 

www.totalreservation.com
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สวนสนุกยักษ์เคลื่อนที่ระดับโลก...บุกเมืองไทย
ซุปเปอร์ ไจแอนท์ เอเชีย ทัวร์ 2011

The World’s Giant Moving Amusement Park Comes to Thailand
Super Giant Asia Tour 2011



จากความสำาเร็จอย่างมากของงาน Supercar
& Accessory fair ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 
6 มิถุนายน 2553 ณ อาคาร 8 ศูนย์แสดงสินค้า 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งมีผู้เข้าชมงานสูงกว่า 
100,000 คน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน รวมถึง
เสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมทั้งจากผู้รักความเร็วและ
บริษัทชั้นนำาที่เข้าร่วมแสดงรถยนต์

ต่อยอดกระแสความนิยมดังกล่าว บริษัท 
ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิชั่นส์ จำากัด ผู้นำาด้านการจัด
งานแสดงสินค้าระดับสากลมากว่า 33 ปี ร่วมกับ 
EVO Magazine ฉบับภาษาไทย นิตยสารรถยนต์
ซุปเปอร์คาร์ชื่อดังจากประเทศอังกฤษ จัดงาน 
Supercar & Import Car Show สุดยอดงานแสดง
ยานยนต์ระดับสุดยอดครั้งที่ 2 ในประเทศไทย 
เพื่อสร้างมิติใหม่ให้แก่ตลาดรถยนต์ซุปเปอร์คาร์ 
และรถยนต์นำาเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงเพิ่ม
และยกระดับศักยภาพตลาดรถยนต์ในประเทศสู่
เวทีระดับนานาชาติ 

งานนี้ถือเป็นจุดนัดพบของผู้ที่รักในความเร็ว
และความหรูหราของรถยนต์ ซึ่งมีหลากหลาย
ประเภทมาจัดแสดง ทั้งบริษัทผู้นำาเข้ายานยนต์
ระดับสุดยอดอย่างเป็นทางการ (Authorized 
Dealer) รถยนต์ระดับพรีเมี่ยม รถยนต์นำาเข้าจาก
ต่างประเทศ รถยนต์ประเภทไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์
รถยนต์สปอร์ตและซุปเปอร์คาร์ นอกจากนี้ ในงาน
ยังเป็นเสมือนศูนย์อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์และ

จุดนัดพบของผู้รักความเร็ว
Super Car & Import Car Show

Speed Lovers rendezvous

อะไหล่รถยนต์ อุปกรณ์และเครื่องมือในการตรวจ
เช็ครถยนต์ ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดรถยนต์ 
ผลิตภัณฑ์เสริมเพื่อการตกแต่งรถยนต์ เครื่อง
เสียงสำาหรับรถยนต์ บริการดูแลรักษา และบริการ
อื่นๆ สำาหรับรถยนต์และซุปเปอร์คาร์ 

ผู้รักในความเร็วและหรูหราของรถซุปเปอร์
คาร์ไม่ควรพลาด สำาหรับงาน Supercar & Import 
Car Show ระหว่างวันที่ 14-22 พฤษภาคม 2554 
ณ อาคาร 8 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 
0-2314-0855 หรือ www.supercarandimport-
carshow.com

From the success of the Supercar & Accessory

Fair between the 29th May - 6th June 2010 at IMPACT

Exhibition Center Hall 8, Muang Thong Thani which 

had more than 100,000 participants throughout the 

entire event and the positive feedback it appears 

there will be more activities for speed lovers in the 

future. 

Following up on the trend, the leader in 

international expositions for over 33 years, 

Union Pan Exhibitions Co., Ltd. and EVO Magazine

(Thailand) the famous British supercar magazine 

have together organized the 2nd Supercar & Import 

Car Show, in Thailand for a new market of super-

cars and imported cars that will bring the country’s 

automobile market potential to an international level.

This event is a meeting point for those who 

love speed and luxury cars with various types being

on display from authorized dealers with premium 

cars, imported cars, high performance cars, sport 

cars and super cars. The event is also as a center 

for car accessories and auto parts, tools for car 

inspection, car cleaning, sound systems and other 

services for automobiles and super cars.

For those who love speed and supercars you 

should not miss the Super Car & Import Car Show to 

be held on the May 14-22, 2011 at IMPACT Exhibition

Center Hall 8, Muang Thong Thani. For more 

information Tel. 0-2314-0855 or www.supercarand

importshow.com
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สยามดนตรียามาฮ่า ร่วมกับ ทรู วิชั่นส์ เชิญชวน
ทุกท่านร่วมเชียร์ ร่วมลุ้น และเป็นกำาลังใจให้สุดยอด
ทีมเยาวชนระดับประถมศึกษาในการประกวด
วงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ 
ประจำาปี 2554 ครั้งแรกในเมืองไทยกับการพลิกรูป
แบบสนามการประกวดในฮอลล์ ณ อิมแพ็ค อารีน่า
เมืองทองธานี ภายใต้เกณฑ์การตัดสินมาตรฐาน
เดียวกันกับ DCI (Drum Corps International) 
ซ่ึงวงท่ีมาร่วมประกวดจะต้องโชว์ความคิดสร้างสรรค์ของ
ดนตรีและ Production ในการสร้างสรรค์อย่างไม่มีขีด
จำากัด ในรูปแบบการแสดงดนตรีสนาม ขนาดสนาม
ยาว 40 หลา x กว้าง 40 Pit Percussion ใช้พื้นที่
ภายนอกสนามด้านหน้าไม่เกินด้านละ 8 หลา เวลา
รวมทั้งสิ้นไม่เกินกว่า 15 นาที โดยวงที่เข้าประกวดจะ
ใช้เวลาในการแสดงไม่น้อยกว่า 8 นาที 

โดยแบ่งรูปแบบการประกวดเป็น 2 แบบ 
คือ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า (Wind Instru-
ments) และเครื่องกระทบ (Percussion) ซึ่งประเภท

ในสังคมมีผู้คนมากมายได้สร้างกุศลด้วย
ความเมตตากรุณา ช่วยเหลืออนุเคราะห์ผู้ยากไร้ 
ข้าพเจ้าขออนุโมทนาสาธุ และมีผู้คนมากมายที่
ขยันหมั่นเพียรในการก่อร่างสร้างตัว ข้าพเจ้าขอ
อนุโมทนาสาธุ  

การกล่าวอนุโมทนานั้นเป็นสิ่งที่ดีงามและ
เป็นกิริยาอันงดงาม การทำาความดี และการพูดจา
ดีนั้น ถึงแม้ตัวเราจะไม่สามารถทำาได้ดีอย่างเพียบ
พร้อม  แต่ทว่าการที่เห็นผู้อื่นทำาความ
ดี  พูดในสิ่งดี แล้วเราพลอยยินดี
และอนุโมทนากับเขา  ดังที่
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงตรัสไว้ว่า  “บุญกุศล
แห่งการอนุโมทนาสาธุ
ต่อผู้ที่ทำาความดีนั้น มิได้
แตกต่างกับการทำาดีด้วย
ตนเอง” เพราะฉะนั้นจะ
เห็นได้ว่าการพลอยยินดี
กับผู้อื่นเป็นสิ่งที่สำาคัญใน
การผูกมิตรไมตรี

สิ่งที่น่าเสียดาย คือ  ในสังคม
ปัจจุบัน  คนที่นิยมยินดีกับผู้อื่นมีจำานวน
น้อยมาก  คนส่วนใหญ่มักดีใจท่ีเห็นผู้อ่ืนประสบภัย
และไม่ยินดียินร้ายต่อความทุกข์ของผู้อื่นบ้าง
ก็กล่าววาจาเสียดสี ยกตัวอย่างเช่น  “คนบางคน
เห็นผู้อื่นเขาบริจาคเงินทองช่วยเหลือคนพิการ  
หรือสงเคราะห์เด็กกำาพร้าและคนชรา ก็จะเหน็บแนม
การกระทำาของเขาว่า  แค่นี้นะหรือ? ขนหน้าแข้ง
ไม่ร่วงหรอก”  และบางคนเมื่อเห็นผู้อื่นที่ไม่ใช่
คนร่ำารวยมีฐานะ แต่เขาก็ทำาบุญตามฐานะที่จะ
อำานวยก็ไปตำาหนิเขาว่า “ไม่เจียมตัว” 

ฉะนั้นถ้าสังคมนี้ไม่มีการพลอยยินดีในการ
ทำาความดีของผู้อื่น หากมีแต่การตำาหนิติเตียน
ตามอำาเภอใจ หรือจงใจเยียบย่ำาผู้อื่น สังคมเช่นนี้

มาในฉบับนี้ “เก็บตกอิมแพ็ค” จึงขอประมวลภาพความสวยงามในบรรยากาศยามค่ำาคืนของ 
โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค มาให้ทุกท่านได้ชมกันต่ออย่างจุใจ

จะมีคนดีและเรื่องราวดีๆ ได้อย่างไร?
ในสังคมนี้ มีมากแต่ความอิจฉาเมื่อเห็น ผู้อื่น

ได้ดี มีเมตตาหรือยิ่งใหญ่ ร่ ำารวยกว่า  และมากไป
ด้วยการดูหมิ่นดูแคลนเมื่อเห็นผู้อื่นเขา ตกยาก จน 
หรือโง่เขลา ยามที่เห็นผู้อื่นเขาทำาบุญแต่ตัวเองไม่
ทำา แต่กลับไปว่ากล่าวเขาในทางที่ไม่ดี  คนเหล่านี้
มักจะคอยเปรียบเทียบ ใส่ร้ายป้ายสี  ติฉินนินทาว่า
กล่าวผู้อื่นอยู่เสมอ บางครั้งก็อยากจะถามเหมือน

กันว่า เราอยากเห็นโลกใบนี้  มีแต่เรื่องไม่ดี  คน
นั้นไม่ดี คนนี้ไม่ดี ทุกคนต่างไม่ดี  หาย

สาบสูญไปพร้อมกันอย่างนั้นหรือ
     การเป็นอารยประเทศ หรือ

สังคมที่เจริญแล้วนั้น  ควรจะ
เป็นคนที่ถูกฝึกให้ เจริญและ 
พลอยยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นทำาดี  
ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม อย่าง
เช่นเรายินดีที่จะเลือกคนดีเข้า

สภา เรายินดีในการกุศลเพื่อช่วย
เหลือผู้ประสบภัย  เรายินดีที่จะ

สนับสนุนในกิจการงานที่ดี เมื่อเห็นผู้
อื่นเขาซ่อมสะพานสร้างถนนให้ เราก็ยินดี

เป็นอาสาสมัคร ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศล เขา
สงเคราะห์เด็กกำาพร้าช่วยเหลือคนยากจน  เราก็
ยินดีที่จะประกาศคุณงามความดีของเขา อย่างนี้
แล้วก็จะมีแต่เรื่องดีๆ โลกแห่งความยินดี ก็จะเป็น
โลกที่วิเศษงดงาม

ดังนั้น  หวังว่าสังคมในอนาคตทุกคนต่าง
อนุโมทนาแสดงความยินดีในการทำาความดีของผู้
อื่น และพูดดี  ทำาดี  สนับสนุนการกุศลด้วยใจจริง 
ถ้าคนในสังคมนี้ต่างนิยมยินดีซึ่งกันและกันเช่น
นี้แล้ว  ประเทศชาติย่อมมีแต่สงบมั่นคง  เราทั้ง
หลายก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข 

การประกวดและรางวัลแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
1.) ระดับไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชนะเลิศ ถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และของ
รางวัลมูลค่า 300,000 บาท 2.) ระดับไม่เกินชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และของ
รางวัลมูลค่ากว่า 250,000 บาท และ 3.) ระดับไม่
เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช-
กุมารี และของรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาท

ติดตามชมความสามารถและไอเดียทางดนตรี
ของทีมวงโยธวาทิตจากโรงเรียนต่างๆ ได้ในรอบคัดเลือก
วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 และรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 
14 พฤษภาคม 2554 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำารองที่นั่งฟรี  
โทร. 0-2215-3354 0-215-3158 หรือ www.yamaha.
co.th

Siam Music Yamaha in association with True 
Visions invites all those interested in seeing the top 
performance of Thai youth in marching bands at 
TrueVisions - Yamaha All Thailand Marching Band 
Competition 2011. It’s the first time in Thailand for 
this type of competition which will be held in indoor
hall and will take place at IMPACT Arena, Muang 
Thong Thani.

The competition will be categorized into two 
types 1) Wind Instruments and 2) Percussion. The 
champion of each type will receive the H.M. King 
Bhumibol’s trophy and prizes worth 300,000 Baht. 
The second and the third runners up will receive 
H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn’s trophy and 
H.R.H. Princess Chulabhorn’s trophy respectively.

Qualification round will be held on May 13, 2011 
and the final will be set on May 14, 2011. For more 
information please visit  www.yamaha.co.th or Call 
0-2215-3354 and 0-215-3158.

ร่วมค้นหาสุดยอดทีมเยาวชนไทย ในการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำาปี 2554
Experience Thai Youth Performance at Yamaha All Thailand Marching Band Competition 2011

โดย ภิกษุณีอัมพิกา  อัคคชินญาณ   ประธานมูลนิธิส่งเสริมพุทธศาสนาเพื่อสังคมในพระสังฆราชูปถัมภ์

การอนุโมทนาที่งดงาม เก็บตกอิมแพ็ค 
ในฉบับที่แล้ว เก็บตกอิมแพ็ค  ได้ประมวลภาพ โนโวเทล  กรุงเทพ  อิมแพ็ค  โรงแรมหรูมาตรฐาน 4 ดาว 

ขนาด 380 ห้อง พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน อาทิ สระว่ายน้ำา สปา ฟิตเนส ร้านอาหาร ห้องประชุม 
ห้องบิสิเนส เซ็นเตอร์ ฯลฯ ซึ่งถือเป็นสิ่งอำานวยความสะดวกรองรับลูกค้ากลุ่มไมซ์ ที่ต้องการสถานที่พำานัก
ใกล้กับศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี รวมถึงผู้สนใจทั่วไปมาให้ได้ชื่นชมกันแล้ว
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History me:  “Zongzi”, it is a Chinese recipe made of sticky 

rice, pork (some marinated), beans, lotus seed or ginkgo all 

seasoned and cooked together, then wrapped in bamboo 

or lotus leaves into a pyramid shape and finally steamed or 

boiled until cooked. It is made most during the Bah-Jang 

Festival which is the 5th day of the 5th month of the lunar 

calendar.

Coming up to the Chinese holiday (6th of June), “Bah-Jang 

Festival” or “Zongzi Festival” in Mandarin, in this issue, Mr.IM 

will take you to try the original Cantonese recipe of Bah-Jang 

at Hong Kong Fisherman. It offers you the special Bah-Jang 

Festival, Hong Kong Fisherman have prepared Cantonese 

styles’ Bah-Jang for all food lovers only for the month of June. 

Location:  Lobby Hall 8, IMPACT Exhibition Center, Muang 

Thong Thani Tel. 0-2833-5434  

ดว้ยช่วงนี้กำาลังจะเข้า
สู่ เทศกาลวันไหว้ขนมจ้าง 
หรือวันไหว้บะจ่าง ตามที่คน
ไทยคุ้นเคย ฉบับนี้มิสเตอร์อิม
อาสาพาไปแนะนำา บะจ่าง
สู ต ร พิ เ ศ ษ ต้ น ตำ า รั บ จี น
ก ว า ง ตุ้ ง จ า ก ร้ า น อ า ห า ร 
ฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน 

Burger – a regular fast food from the west is being 
brought alive by FLANN O’Brien’s Irish Pub with the Flann 
Special Burger by turning an old style fast food’s burger 
to be a “Special” dish with high grade ingredients. It  is 
serving a unique burger, a 100% top grade grilled beef, 
topped with pineapple, bacon, fried egg, cheddar and 
served with chips and coleslaw.        
Location: Food Atrium, Ground floor IMPACT 
Challenger, Muang Thong Thani Tel. 0-2833-4288

Overtired from shopping or strolling the various events 

being held at IMPACT, get some delicious food to boost 

your energy. Yau Yat Chuen, a quick serve restaurant is 

presenting its latest menu “Braised Spare Ribs Noodle”.

The Pork Spare Ribs, its marinated by Hong Kong’s spices 

before braised to well-cooked then topped on egg noodles

and served with the special soup (Guangdong’s style). 

Location: Food Atrium, Ground floor IMPACT 

Challenger, Muang Thong Thani Tel. 0-2833-4044

เทศกาลวันไหว้ขนมจ้าง

ฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน :  สุกี้ แอนด์ เรสเทอรองก์

Bah-Jang Festival
หรือ บะจ่าง

ก่อนอื่น เรามาเริ่มจากการทำาความรู้จักกับ 
บะจ่าง หรือ ขนมจ้าง หรือ zongzi ในภาษาจีน
กลาง นั้นเป็นอาหารจีนที่ทำาด้วย ข้าวเหนียว
ใส่หมูหรือหมูแดงกับถั่วหรือเม็ดบัวและเครื่อง
ปรุงรสต่างๆนานา นำามาผัดและปรุงรสให้เข้า
กันแล้วห่อด้วยใบไผ่ หรือใบบัว มามัดเป็นทรง 
พีระมิดสามเหลี่ยม บางที่ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยม ใช้
เชือกมัดแล้วนำามานึ่งหรือต้มให้สุก ซึ่งแต่ละ
ท้องถิ่นก็จะทำาไส้แตกต่างกันไปปกติบะจ่าง
จะมีการทำากันมากในเทศกาลวันไหว้ขนมจ้าง 
คือวันที่ 5 เดือน 5 ตามปฏิทินทางจันทรคติ ซึ่ง
ในปีนี้จะตรงกับวันที่ 6 มิถุนายน 2554

บะจ่าง ที่ทางร้าน ฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน นำาเสนอ
นั้นเป็นสูตรต้นตำารับชาวจีนกวางตุ้ง ซึ่งจะนำา
ข้าวเหนียวไปผัดกับเครื่องเคียงต่างๆ อาทิ เนื้อ
หมู กุนเชียง ถั่วลิสง แปะก๊วย จนคลุกเคล้าลงตัว 
แล้วโปะด้วยไข่แดงเค็มชิ้นโต ก่อนที่จะห่อทับ
ด้วยใบไผ่ หลังจากนั้นก็นำาห่อบะจ่างท่ีมัดด้วย
เชือกลงไปต้มให้สุกตามสไตล์จีนกวางตุ้ง เพื่อ
เป็นการต้อนรับเทศกาลวันไหว้บะจ่าง ทางร้าน 
ฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน จึงได้เตรียมนำา บะจ่าง สูตร
ก ว า ง ตุ้ ง ม า ต้ อ น รั บ นั ก ชิ ม ต ล อ ด ทั้ ง เ ดื อ น
มิถุนายนนี้เท่านั ้น

ล็อบบี้อาคาร 8 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี โทร. 0-2833-5434

ลิ้มลองเบอร์เกอร์สูตรพิเศษสไตล์
Flann Special Burger

หลายท่านคงเคยได้ลิ้มลองเมนูเบอร์เกอร์มา

บ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อ หมู ไก่ หรือว่าจะ

เป็น เบอร์เกอร์ปลา อาจจะต้องประหลาดใจปนสงสัย 

เมื่อได้ยินชื่อเมนู ฟราน สเปเชียล เบอร์เกอร์ ว่าเจ้า

เบอร์เกอร์ชิ้นโตนี้มันมีความ “พิเศษ” อย่างไร

บะหมี่ซี่โครงหมู
Braised Spare Ribs Noodle

ชั้น 1 ฟู้ดเอเทรียม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี โทร. 0-2833-4288

ฟลาน สเปเชียล เบอร์เกอร์ นั้นพิเศษตรงที่นำา
เสนอวัตถุดิบชั้นเยี่ยมมารวบรวมกันไว้ในชิ้นเดียว 
อาทิ เนื้อวัว 100% ที่ผ่านการหมักและปรุงรส นำา
มาบดรวมกันก่อนย่างด้วยเตาถ่านจนสุกกำาลังดี 
ไม่ทิ้งความชุ่มฉ่ำาของตัวเนื้อ จากนั้นก็ยังมีเบค่อน
ชิ้นหนากรอบ ตัดเลี่ยนด้วยสัปปะรดย่าง ก่อนปิด
ท้ายด้วยชีสและไข่ดาว เพิ่มโปรตีนให้กับร่างกาย
กันแบบสุดๆ และยังจะขาดของทานเล่นอย่าง
เฟรนฟรายส์ไม่ได้ โดยทางร้านจะทำาการทอดใหม่ๆ
กันจานต่อจาน ก่อนนำาออกเสิร์ฟอีกด้วย

หลังจากเหนื่อยล้าจากการเดินชมงานแสดงสินค้า 
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานีแล้ว ลองมาเติมพลังกายพลัง
ใจ ด้วยเมนูใหม่จานด่วนสไตล์จีนกวางตุ้ง ของร้านอาหาร 
เหยา ยัต เฉิน ที่มีชื่อว่า บะหมี่ซี่โครงหมู รับรองคุ้มค่าทั้ง
ราคาและคุณภาพ 

เริ่มด้วยซี่โครงหมู พระเอกของจาน เชฟนั้น
บรรจงคัดสรรเฉพาะซี่โครงหมูชิ้นโต นำามา
หมักด้วยเครื่องเทศนานาชนิด ก่อนที่จะนำาไป
ตุ๋นจนเนื้อหมูเปื่อยนุ่มกำาลังดี จนสามารถร่อน
ออกจากกระดูกได้อย่างสบายๆ จากนั้นก็ราด
ด้วยน้ำาซุปสูตรพิเศษจากทางร้านที่มีกลิ่นหอม
หวานเฉพาะตัว คลุกเคล้ากับเส้นบะหมี่เหนียว
นุ่มสไตล์เหยา ให้ความอร่อยในทุกคำาทาน
เพลินจนหมดจานไม่รู้ตัว

ชั้น 1 ฟู้ดเอเทรียม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี โทร. 0-2833-4044
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จานแนะนำาโดย มิสเตอร์อิม
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ฟราน โอเบรียนส์ ไอริช ผับ



Outstanding in shades of Orange and the Blue Sea, The 

Square (“meal” in slang) is an international restaurant amid 

a relaxing atmosphere and contemporary furnishings. It offers

a variety of tasty, healthy-balanced food, The Square, 

Novotel’s signature all-day and buffet dining serves its 

signature dishes of Honey Baked Ham, Roasted Lamb 

Shoulder, Roasted Porkloin with Mushroom and Prune 

stuffed, Seafood, Soups and you can end your dining 

with a variety of cakes, bakery, Thai’s dessert 

and homemade ice-cream too.  

Chef’s Recommended: Bak Kut Teh, a 

favored Singaporean dish which is 

prepared especially with original flavors by 

a Singaporean’s chef (menu is only available 

for a la carte) 

Location: Second floor of Novotel Bangkok IMPACT 

0-2833-4888 ext. 4740 

Opening Time & Price: Buffet Lunch 11.30am – 2.30pm 

// 600++ and Buffet Dinner 6pm – 10pm // 800++ 

(The prices are subject to 10% service charge and 7 % 

government tax*)

บางคนอาจเคยมีความสงสัยเกี่ยวกับชื่อห้อง
อาหารของโรงแรมโนโวเทลในหลายๆแห่ง ที่มี
นาม “The Square” ว่าเจ้าสี่เหลี่ยมจตุรัสนั้นมี
ความเกี่ยวพันยังไงกับอาหารล่ะเนี่ย.....อันที่จริง
แล้วคำาว่า Square นั้นเป็นศัพท์แสลงที่มีความ
หมายว่า “มื้ออาหาร” บ่งบอกความเป็นตัวตน
ของร้านว่า เพียงแค่มาร้านนี้จะได้รับความเต็มอิ่ม
กลับไปอย่างแน่นอน

The Square ห้องอาหารสไตล์ทันสมัย เรียบง่าย
เก๋ไก๋ด้วยการตกแต่งที่ ไม่ธรรมดาของโทนสี
ที่หลากหลายนำามาผสมผสานกันอย่างลงตัว 
เหมาะสำาหรับทุกท่านที่ชื่นชอบ และหลงใหล
อาหารนานาชาติ พบความแตกต่างหลากหลาย 
สัมผัสวัฒนธรรมอาหารนานาชนิดจากโลกตะวันตก
ตะวันออก และเอเชีย ทั้งยังสามารถเลือกอิ่มจุใจ
ในแบบบุฟเฟต์ และ a la carte

เมนูเด่นของที่นี่ ไม่ควรพลาดกับ แฮมอบน้ำาผึ้ง ที่
กรอบนอกนุ่มใน สามารถทานได้เปล่าๆ แบบไม่
ต้องมีเครื่องเคียงเพื่อลิ้มรสความหวานของแฮม
หรือจะทานคู่กับซอสอันหลากหลายที่เรียงรายกัน
ไว้ให้เลือกอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังมีเมนูสันใน
หมูยัดไส้เห็ดและลูกพรุน เมนูแกะอบเสิร์ฟพร้อม
ซอสมิ้นต์แสนอร่อย โดยตัวแกะนั้นนำามาปรุงรส
ด้วยสูตรพิเศษจนปราศจากกลิ่นสาปใดๆ ให้ท่าน
นักชิมต้องเสียอารมณ์ ทั้งนี้ ยังมีอีกหลากหลาย
เมนูเด่นที่ไม่ได้กล่าวถึง อาทิ ซีฟู๊ดตัวโตๆ ทั้งกุ้ง
และหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ที่เสิร์ฟมาในแบบเย็น 
สลัดผักสดกรอบที่สามารถปรุงรสและคลุกเคล้า
ได้เองตามใจชอบ พร้อมทั้งซุปประจำาวันที่คอย
สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ชิม และปิดท้ายกับ
มื้ออันแสนจุใจด้วย ขนมเค้ก ขนมหวานไทย หรือ
ว่าจะเป็นไอศครีมโฮมเมดชื่นใจ ที่ทำาสดใหม่กัน
ทุกวัน

ชั้น 2 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค 
เปิด 11.30 – 14.30 น. และ 18.00 – 22.00 น. 
โทร. 0-2833-4888 ต่อ 4740

มื้อกลางวัน 600++ // มื้อเย็น 800++

บะกุ๊ดเต ๋ เมนูยอดฮิตของชาวสิงคโปร์ 

ที่ผ่านการปรุงรสและคัดสรรวัตถุดิบต่างๆ

จากเชฟใหญ่ชาวสิงคโปร์ เสมือนไปทานถึง

ถิ่นลอดช่อง (เมนูนี้สงวนไว้เป็น a la carte 

เท่านั้น) 

ฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน :  สุกี้ แอนด์ เรสเทอรองก์

หรือ บะจ่าง 20%
when showing the coupon at The Square, Novotel Bangkok IMPACT   

off!!
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มุมอร่อยนานาชาติ

A new dining experience
at NOVOTEL BANGKOK IMPACT 
on site for your convenience
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บริการใหม สงความสุข
เสิรฟความอรอยถึงบาน เพียงเบอรเดียว

บริการสงถึงบาน
02-833-5171

บริการใหม สงความสุข
เสิรฟความอรอยถึงบาน เพียงเบอรเดียว
New Tasty Experience at Home

บริการสงถึงบาน
02-833-5171

เลือกอรอยกับเมนูหลากหลาย
A wide range of Thai,Chinese,

and Western menus with only one call

เลือกอรอยกับเมนูหลากหลาย
A wide range of Thai,Chinese,

and Western menus with only one call

ฟรี!
Free Delivery!

Credit Card Payment Accepted
จายสะดวก รับบัตรเครดิต
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ป ฏิเสธไม่ ได้ เลยสำาหรับท่านที่ เคยมาใช้
บริการร้านอาหารทั้ง 7 ร้านของอิมแพ็ค รวมถึง
บริการ IMPACT Restaurant @ Home บริการส่ง
อาหารถึงบ้าน ด้วยรสชาติอาหารและการบริการที่
ดีเยี่ยม ทำาให้ใครหลายๆคนติดอกติดใจ เป็นเหตุผล
ที่ทำาให้ลูกค้ามักแวะเวียนมาใช้บริการสม่ำาเสมอ 
เช่นเดียวกับ อิมแพ็ค เคเทอริ่ง หรือ บริการด้าน
การจัดเลี้ยงของอิมแพ็ค ที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าอย่างครบวงจร ภายใต้ชื่อ WE DO 
CATERING 

โดยเริ่มตั้งแต่การให้คำาปรึกษาเรื่องอาหาร 
เบเกอร์รี ่ เครื่องดื่ม การตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้ 
การแกะสลักน้ำาแข็ง ให้เหมาะสมกับจำานวนผู้ร่วมงาน
และตรงกับค่าใช้จ่ายที่วางไว้ ในขณะที่สามารถเลือก
บริการอาหาร เคร่ืองด่ืมได้หลากหลาย อาทิ อาหารไทย
อาหารจีน  อาหารยุโรป เบเกอร์รี ่ คอฟฟี่เบรค  ค็อกเทล

บุฟเฟต์ ตลอดจนบริการจัดส่งอาหารกล่อง ในรูปแบบ
การจัดเลี้ยงหลากสไตล์ เช่น งานประชุม งานสัมมนา 
งานแต่งงาน งานเลี้ยงสังสรรค์ ฯลฯ 

พร้อมการบริการด้วยความใส่ใจ เริ่มตั้งแต่การ
คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ประกอบกับการรักษา
มาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยของอาหาร 
ความพิถีพิถันในการปรุงโดยเชฟผู้ชำานาญการและทีม
งานมืออาชีพอีกกว่า 300 คน ที่พร้อมเนรมิตงานจัด
เลี้ยงทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ทุกงานอย่างเต็มที่ และ
เหนือสิ่งอื่นใด “WE DO CATERING” แตกต่างจาก
บริการจัดเลี้ยงทั่วไป คือ “เรามุ่งมั่นที่จะมอบบริการที่
ดีที่สุดแก่ลูกค้าทุกคนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด”

มองหาบริการด้านการจัดเลี้ยงครบวงจร ตอบ
โจทย์ความต้องการได้หลากหลาย นึกถึงบริการท่ีดีเย่ียม
“WE DO CATERING” โดยอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2833-
5171-2 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. 

 

It is without doubt for those who have dined at 
one of our 7 restaurants owned and run by IMPACT 
that IMPACT Restaurant @ Home delivery service 
will be able to offer the same high quality of food, 
tastes and delicious menus all at your selected venue, 
home, office or wherever you choose. IMPACT 
catering can provide every customer’s need under 
the name of WE DO CATERING.

Our service starts with consulting about the 
meals, dessert & pastries, beverages, flower decora-
tion or ice sculptures to suit the number of guests and 
budget. With many menus and beverages to choose 
from such as Thai, Chinese and European cuisine, 
pastries, coffee breaks, cocktails or buffets not to 
mention food boxes for meetings, conventions, 
weddings and parties etc. you will be really  be spoilt 
for choices.

Serving with care at each step of the way from 
choosing quality ingredients, maintaining safe and 
clean standards, with expert chefs and a professional 
crew of more than 300 that are ready to work hard for 
every type of event. WE DO CATERING is different
from other caterers by being “determined to give 
the best service for every customer for their highest 
satisfaction”.

If you are looking for an all around catering 
service that can arrange your every need, think of 
the great service of WE DO CATERING by IMPACT 
Muang Thong Thani.

For more information Tel. 0-2833-5171-2, 
Every Day: 9.00-18.00

IMPACT “WE DO CATERING” 
Our Catering Service that gives quality and a great impression for each of your social events

อิมแพ็ค ชู “WE DO CATERING” 
งานบริการด้านการจัดเลี้ยงที่คงคุณค่าสู่ความประทับใจทุกงานจัดเลี้ยงของคุณ
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เหยา ยัต เฉิน 
ร้านอาหารจีนจานด่วน
ณ ฟู้ด เอเทรียม ชั้น 1

อาคารชาเลนเจอร์
โทร.0-2833-4044

YAU YAT CHUEN Restaurant
Food Atrium

IMPACT Challenger
Tel.0-2833-4044

ฟราน โอเบรียนส์ ไอริช ผับ
ร้านอาหารนานาชาติ สไตล์ไอริช

ณ ฟู้ดเอเทรียม ชั้น 1 
อาคารชาเลนเจอร์
โทร.0-2833-4288

FLANN O’BRIEN’S IRISH PUB
Food Atrium

IMPACT Challenger
Tel.0-2833-4288

ฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน  
ร้านอาหารจีนและซีฟู้ดระดับภัตตาคาร
ณ ล็อบบี้ อาคาร 8 ศูนย์แสดงสินค้า 

โทร.0-2833-5434
HONG  KONG  FISHERMAN Suki & Restaurant

Lobby Hall 8, IMPACT Exhibition Center
Tel.0-2833-5434

เทอราซซ่า 
ร้านอาหารนานาชาติ สไตล์ฟิวชั่น 

ณ ล็อบบี้ อาคาร 2 ศูนย์แสดงสินค้า
โทร.0-2833-5432-3

TERRAZZA Restaurant & Bar
Lobby Hall 2,

IMPACT Exhibition Center
Tel.0-2833-5432-3

มโนราห์ ร้านอาหารไทยประยุกต์
ณ ล็อบบี้ อาคารชาเลนเจอร์ 3
โทร.0-2833-4038
MANORAH Restaurant
Lobby , IMPACT Challenger 3
Tel.0-2833-4038

บิสโตร เดอ แชมเปญ
ร้านอาหารนานาชาติ สไตล์ยุโรป
ณ ล็อบบี้ อาคารชาเลนเจอร์ 3
โทร.0-2833-4031
BISTRO de CHAMPAGNE Restaurant
Lobby, IMPACT Challenger 3
Tel.0-2833-4031

นู้ดเดิ้ล เนชั่น
ร้านอาหารจานด่วน สไตล์เมนูเส้น
ณ ล็อบบี้ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้า
โทร.0-2833-5602
NOODLE NATION Restaurant
Lobby Hall 6, IMPACT Exhibition Center
Tel.0-2833-5602

Enjoy a delicious variety of menu from 7 restaurants at IMPACT

สอบถามรายละเอียด พร้อมติดตามโปรโมชั่นที่น่าสนใจ โทร.0-2833-5171-2 หรือ www.impact.co.th  More information, please call 0-2833-5171-2 or visit www.impact.co.th

..นอกจากจะเป็นศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมช้ันนำาอันดับ 1 ของประเทศแล้ว ท่ีน่ี ยังมี 7 ร้านอาหาร คุณภาพ พร้อมเสิร์ฟเมนูหลากหลาย ในบรรยากาศสบายๆ ให้เลือกสังสรรค์และอ่ิมอร่อยกันได้ทุกไลฟ์สไตล์ 

นึกถึง อาหารอร่อย เมนูหลากหลาย บรรยากาศสบายสบาย ต้องที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Food Selection



 -   

Around Impact

อิมแพ็ค ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้า ทุ่มงบ 120 
ล้านบาท ดำาเนินการขยายโหลดดิ้ง หรือ จุดขนถ่าย
สินค้าด้านหลังอาคารชาเลนเจอร์ รองรับการขนถ่าย
สินค้าทุกชนิดทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ให้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น เผยเปิดบริการครั้งแรกรับงานใหญ่ มอเตอร์โชว์ 
ผ่านฉลุย

คุณกุลวดี  จินตวร ผู้อำานวยการบริหาร บริษัท 
อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำากัด ผู้บริหารศูนย์
แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
กล่าวว่า ด้วย อิมแพ็ค มีนโยบายการดำาเนินธุรกิจ 
Partnership for Success หรือ พันธมิตรสู่ความสำาเร็จ 
“ความสำาเร็จของลูกค้า คือ ความสำาเร็จของเรา” ผ่าน
ความมุ่งมั่นให้บริการอำานวยความสะดวกที่ครบวงจร
และสมบูรณ์แบบ นำาเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดสำาหรับ
ความสำาเร็จของลูกค้า จึงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาสิ่ง
อำานวยความสะดวกให้บริการกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะเป็น การเปิดบริการโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ 
อิมแพ็ค การรีโนเวตอาคารศูนย์ประชุม การสร้างทาง
เชื่อมระหว่างอาคาร การสร้างอาคารจอดรถในร่ม และ
ล่าสุด การขยายโหลดดิ้งหรือจุดขนถ่ายสินค้า ซึ่งได้
ดำาเนินการแล้วเสร็จช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และ
ได้เปิดให้บริการงานแสดงสินค้าใหญ่ๆ อาทิ บางกอก 

เ นื่องในวโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 
พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 หลายหน่วยงานจึงได้
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้น รวมถึงสำานัก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ 
บีโอไอ (BOI) ที่เตรียมจัดงานแสดง
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ยิ่ง
ใหญ่ระดับชาติ และเป็นงาน
แสดงศักยภาพอุตสาหกรรม
ไทย ตลอดจนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนา
ความสามารถในการแข่งข ันของ
ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต นั่นคือ 
งานบีโอไอ แฟร์ 2011

นับเป็นการกลับมาของงานแสดง
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ยิ่งใหญ่เป็น
ครั้งที่ 3 หลังจากประสบความสำาเร็จในครั้งที่ 
1 สำาหรับ บีโอไอ แฟร์ 1995 ภายใต้แนวคิด 
ก้าวไกล ไทยทำา ซึ่งเป็นการจัดงานนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ณ ท่าเรือ
แหลมฉบัง ระหว่างวันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2538 มีผู้เข้า
ชมงานกว่า 2 ล้านคน และต่อมาเป็นการจัดงาน บีโอไอ 
แฟร์ 2000 ภายใต้แนวคิด เชื่อมั่นเมืองไทย การจัดงาน

อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์ โชว์ ครั้งที่ 32 งานไทยเฟค 
2011 ได้อย่างรวดเร็วและผ่านไปได้ด้วยดี

สำาหรับการดำาเนินการขยายโหลดดิ้งครั้ งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ลูกค้าขนถ่าย
สินค้าเข้าสู่อาคารพร้อมๆกันได้มากที่สุด บนพื้นที่กว่า 
10,000 ตารางเมตร บริเวณด้านหลังอาคารชาเลนเจอร์ 
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นเปิดโล่ง สำาหรับ
รองรับรถขนถ่ายสินค้า โดยมีหลังคาเฉพาะส่วนที่จัดวาง
สินค้าก่อนรับสินค้าหรือส่งสินค้า และเป็นอาคารที่สร้าง
โดยส่วนเชื่อมต่อเนื่องกับอาคารเดิมและจัดรูปแบบ
พื้นที่ยกระดับสำาหรับเทียบรถในการขนถ่ายสินค้าได้เลย

โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่สามารถ
รองรับรถขนาดใหญ่ (รับน้ำาหนักได้ 2 ตัน) ครั้งละ 21 
คัน และรถขนาดเล็กทั่วไป (รับน้ำาหนักได้ 1 ตัน) ครั้งละ 
127 คัน รวมถึงมีพื้นที่รองรับในร่ม (มีหลังคาปกคลุม) 
บริเวณชั้น 2 จำานวน 173 คัน และบริเวณชั้น 1 อีก 285 
คัน  ทั้งนี้ ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะทำาให้อาคาร
ชาเลนเจอร์มีพื้นที่โหลดดิ้งรองรับรถขนถ่ายสินค้าได้รวม
กว่า 800 คัน จากเดิมที่สามารถรองรับได้ 360 คัน ถือ
เป็นการพัฒนาสิ่งอำานวยความสะดวกเพื่อตอบโจทย์
ความต้องการขนถ่ายสินค้าที่รวดเร็วของลูกค้า สำาหรับ
การขยายโหลดดิ้งของ อิมแพ็คครั้งนี้

อิมแพ็ค ขยายพื้นที่โหลดดิ้งรองรับ
การขนถ่ายสินค้าที่รวดเร็วตรงใจลูกค้า

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ หรือ 72 
พรรษา ระหว่างวันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2543 ณ อิมแพ็ค 
เมืองทองธานีี มีผู้เข้าชมงานกว่า 4.5 ล้านคน

มาถึงงานบีโอไอ แฟร์ 2011 มีกำาหนดจัดงาน
ระหว่างวันที่ 10-25 พฤศจิกายน 2554 ณ อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี โดยยังคงเป็นการจัดงานนิทรรศการยิ่ง

ใหญ่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ภายใต้แนวคิด โลกสดใส

 ไทยยั่งยืน หรือ Going Green for the 
Future ซึ่งต้องการสะท้อนถึงความซาบซึ้ง

ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงงาน

อย่างหนักเพื่อให้
ปวงชนชาวไทยมีชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้ง
สะท้อนภาพของการดำาเนิน
งานส ่งเสร ิมการลงท ุน

เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น ข อ ง
บี โ อ ไ อ ซึ่ ง ไ ด้ น้ อ ม นำ า ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาประยุกต์ใช้
ในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีส่วน

พัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ส่วนรูปแบบการจัดงาน บีโอไอ แฟร์ 2011 จะ
เป็นอย่างไร ติดตามได้จากคอลัมน์ เกาะติด BOI 
Fair 2011 กันต่อในฉบับหน้า และหากต้องการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2553-8300 หรือ 
www.boifair2011.com

On the auspicious occasion of His Majesty the 
King Bhumibol Adulyadej’s 84th Birthday Anniversary on 
December 5, 2011, many government sectors including 
Thailand Board of Investment (BOI) are setting up 
activities to honor HM King. 

BOI Fair 2011 which will be held between November
10-25, 2011 is to be part of nationwide celebrations
marking and will also serve as a showplace for 
business, with the country’s industrial capacity, modern 
technology and talent in innovation being in the spotlight.
Thailand’s competitiveness and productivity are expected 
to get a boost from the Fair, as local and foreign entrepreneurs
will meet, build networks, transfer knowledge, and have 
the opportunity to show their companies’ industrial 
technologies.

This will be the third such Fair held by the BOI, with 
previous events being held in 1995 and 2000 that had 
2 million and 4.5 million participants, respectively. The 
2011 event anticipates 5 million participants.

The BOI is currently weaving together plans for 
what will likely be the biggest-ever celebration of Thailand 
industrial power. Exhibitors are expected to fill 84 pavillions
and 3,300 booths at the 2011 Fair. Covering an area 
of around 240,000 sq.m of IMPACT Muang Thong 
Thani, this could be the region’s largest exhibition of 
technology and innovation. The theme of the BOI Fair 
is “Going Green for the Future”. This is in line with 
the BOI’s strong support of industries and techno-
logies that protect the environment, and its policy on 
sustainable development adopted in early 2010.

Among the corporate pavilions to be located 
beside Muang Thong Thani Lake there will be several
other related activities in celebration of HM King’s 84th 
birthday, including a 2,000sq.m Royal Pavilion featuring 
exhibits connected with the King’s Royal Projects.

We will bring you additional details of the BOI Fair 
in the next issue. For more information please contact BOI 
Fair 2011 Organizer Office Tel. 0-2553 -8300 or visit www.
boifair2011.com 

IMPACT has invested some 120 million 
Baht to expand Challenger Hall’s loading area. 
The first test by Bangkok International Motor Show 
2011 has proven a great success and accomplish-
ment. The 10,000 sq.m expansion area was built 
to facilitate exhibitors in transferring the goods and 
increasing speed in loading. Challenger’s loading
area capacity has increases to 800 cars from 
previously 360.

Novotel Bangkok IMPACT, our renovated 
Convention Center, and indoor car park are all 
connected by a covered skywalk bridge, joining 
both Challenger and Exhibition Halls 1-8.

Kunwadee Jintavorn, Executive Director of 
IMPACT Exhibition Management Co., Ltd., said with 
our  corporate culture -  Partnership for Success  -  
it make us  all aware that customer success is our 
success. We will offer clients the utmost dedication 
and commitment as well as the best choice for their 
success, so we cannot stop the development of our 
facilities and our training of manpower to give the 
best and most valuable services to all customers. 

ก่อนจะมาเป็น 
งานแสดงนิทรรศการยิ่งใหญ่ระดับชาติ
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Follow
เกาะติด

คุณกุลวดี  จินตวร 
ผู้อำานวยการบริหาร

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำากัด

..นอกจากจะเป็นศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมช้ันนำาอันดับ 1 ของประเทศแล้ว ท่ีน่ี ยังมี 7 ร้านอาหาร คุณภาพ พร้อมเสิร์ฟเมนูหลากหลาย ในบรรยากาศสบายๆ ให้เลือกสังสรรค์และอ่ิมอร่อยกันได้ทุกไลฟ์สไตล์ 

IMPACT expands loading area to boost 

clients’ satisfaction and builds covered skywalks too

BOI Fair 2011 

ฺBOI 1995

ฺBOI 2000



 การบริจาคโลหิตถือเป็นกุศลที่ยิ ่งใหญ่ ด้วย

ากัด ผู้บริหารศูนย์แสดง

าคัญของการบริจาคโลหิต จึงจัด

  ่ีทนัวอ่ืมเ 

ประมวลภาพกิจกรรมความสุขของสมาชิก

กิจกรรมดีๆมีมาไม่ขาดสายสำหรับสมาชิกอิมแพ็ค 
 ้ีนนอืดเ 2 นใยดโ ์รยีนเูจ ้ีตซไซโ ค็พแมิอะลแ ้ีตซไซโ

สมาชิกจะได้ร่วมกิจกรรม Cooking การทำอาหารย้อน
ยุค ร่วมเรียนรู้ไปกับตำราขนมพื้นบ้านไทย “บัวลอย
สามสี” โดยการสอนของเชฟมืออาชีพ ณ ร้านอาหาร
มโนราห์ ร้านอาหารไทยคุณภาพของอิมแพ็ค ในเดือน
พฤษภาคมนี้ ร่วมรับความรู้ ความสนุกสนาน  ความ
รัก และมิตรภาพที่ดีตลอดการทำกิจกรรม

   ส่วนในเดือนมิถุนายน อิมแพ็ค โซไซตี้ ขอเชิญ
ชวนสมาชิกสาวๆ เข้าร่วมกิจกรรม  Makeup Artist 
Workshop การแต่งหน้าให้เหมาะกับบุคลิก  โดยกูรูผู้
เชี ่ยวชาญระดับแนวหน้าด้านการแต่งหน้าแบบใกล้ชิด ที่
พร้อมมาบอกเคล็ดลับดีๆ ในการแต่งหน้าและให้คำ แนะนำ
ดีๆ กับสมาชิกอิมแพ็ค โซไซตี้ ที่รักความสวยความงาม
ทุกคน

อิมแพ็ค โซไซตี้ เชิญชวนเพื่อนสมาชิกร่วม
รับความสุข สนุกสนาน

 

 

 การบริจาคโลหิตถือเป็นกุศลที่ยิ ่งใหญ่ ด้วย
การให้เลือดเปรียบเสมือนการให้ชีวิต บริษัท อิมแพ็ค 
เอ็กซิบิชั ่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยความ
ร่วมมือกันของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอิมแพ็คโซไซตี้ 
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต จึงจัด
กิจกรรม อิมแพ็ครวมพลังทุกหมู่เลือดบริจาคโลหิต 
ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ กับสภากาชาดไทยขึ้น  ่ีทนัวอ่ืมเ 
9 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ห้องจูปิเตอร์ 12 – 13 อาคาร
ชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลแก่ในหลวงรวมถึงแสดงความห่วงใยและเอื้อ
อาทรต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  นับเป็นกิจกรรมดีๆ ที่
สร้างความอิ่มเอมใจแก่ชาวอิมแพ็คและสมาชิกอิมแพ็ค 
โซไซตี้เป็นอย่างยิ่ง

สิทธิพิเศษ สำหรับการตรวจเช็คปริมาณไขมันมูลคา 5,000 บาท ฟรี
สงวนสิทธ์ิ 1 บัตรตอ 1 สิทธ์ิเทาน้ัน
สอบถามเพ่ิมเติมโทร.0-2992-0000 

*วันนี้ – 30 มิถุนายน 2554

*วันนี้ - 30 มิถุนายน 2554 *วันนี้ - 30 มิถุนายน 2554

อิมแพ็ค  โซไซตี้ และ อิมแพ็ค โซไซตี้ จูเนียร์

จากอิมแพ็คเพื่อนองเยาวชน ทั้งรับความรู 
และประสบการณแปลกใหม รวมถึงความสนุก
ความรักและความสามัคคี จากการทำกิจกรรมรวมกัน

เปดรับสมัครสมาชิกแลววันนี้
บัตรเดียว ที่มอบสิทธิพิเศษมากมาย

สำหรับผูปกครองและเยาวชนผูสนใจสามารถสมัครสมาชิกไดที่
บูธ อิมแพ็ค โซไซตี้ ทุกวันที่มีการจัดแสดงงาน 
หรือสมัครทางเว็บไซต www.impact.co.th หากตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมโทร.0-2833-5292
เงื่อนไขการสมัคร: ผูสมัครตองเปนเยาวชนอายุไมเกิน 15 ป (ณ วันที่สมัคร) / ราคาคาสมัครสมาชิก 100 บาท
                   บัตรมีอายุ 2 ป นับตั้งแตวันที่สมัคร / คาตอสมาชิกบัตร 100 บาท

สิทธ�ประโยชนสำหรับบัตรจ�เนียร
 คูปองจัดงานวันเกิดที่รานอาหาร Terrazza หร�อ ราน Hong Kong  
 Fisherman มูลคารวม 1,000 บาท
 คูปอง Lunch for kid ที่ราน Terrazza มีใหเลือก 6 ชุด มูลคาชุดละ  
 150 บาท 
 โปรโมชั่นประจำเดือนสำหรับบัตร IMPACT Society Junior  
 จับรางวัลแจก (บัตรเที่ยวสวนสนุก, คอรสเร�ยนพิเศษ, 
    คูปองรับประทานอาหาร และแพ็คเกจเที่ยวในประเทศ) 
    สิทธ�์ในการเขารวมกิจกรรมประจำเดือน IMPACT Society Junior  
 ที่จัดข�้นทุกเดือน เชน Cooking Class, DIY, Camping,
    ทองเที่ยวสวนสนุก เปนตน
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 การบริจาคโลหิตถือเป็นกุศลที่ยิ ่งใหญ่ ด้วย
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Event Calendar

Event Calendar

Super car & Import car Show
Time 10.30-21.00 hrs
@ Hall 8

เข้า ซุปเปอร์คาร์ งานแสดงรถยนต์นำ
อุปกรณ์ตกแต่ง และบริการ
14-22 พฤษภาคม 2554
เวลา 10.30-21.00 น.
ณ อาคาร 8

Thailand Best Shopping Fair 2011
Time 11.00-21.00 hrs
@ Hall 1-8
ไทยแลนด์ เบส ช้อปปิ้ง แฟร์
มหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคครบวงจร
23-31 กรกฎาคม 2554
เวลา 11.00-21.00 น.
ณ อาคาร 1-8

Thailand International Construction Machinery, 
Equipment and Technology Exhibition 2011 
(CONSTECH Thailand 2011)
Time 10.00-18.00 น.
@ Hall 7

นานาชาติ ด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง ครั้งที่ 5
งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุมสัมมนา

22-24 กันยายน 2554
เวลา 10.00-18.00 น.
ณ อาคาร 7

Thai-China Industrial Expo 2011
@ Hall 5-8
มหกรรมแสดงสินค้าอุตสาหกรรมไทย-จีน 2554
28 เมษายน -1 พฤษภาคม 2554
ณ อาคาร 5-8

THAIFEX-World of Food Asia 2011
Time 10.00-20.00 hrs
@ Challenger 1-3
งานแสดงสินค้าอาหาร 2554   
ไทยเฟค - เวิล์ด ออฟ ฟู้ด เอเชีย
25-29 พฤษภาคม 2554
เวลา 10.00-20.00 น.
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3

เวลา 10.00-20.00 น.

SME Thailand Expo 2011
Time 10.00-20.00 hrs
@ Hall 1-2

 SME ไทยแลนด์ เอ็กซ์โป 2011
งานแสดงบริการเพื่อธุรกิจ SMEs
22-25 กันยายน 2554

ณ อาคาร 1-2

T-Shirt Festival 7 Ouch Ouch
@ Hall 1-2

30 เมษายน 2554
มหกรรมที-เชิ ้ต เฟสติวัล ครั้งที่ 7 โอ๊ย โอ๊ย

ณ อาคาร 1-2

Thailand Travel Mart Plus 2011  (TTM+ 2011)
@ Hall 5-6
ไทยแลนด์ เทรเวลมาร์ท พลัส 2554 
8-10 มิถุนายน 2554
ณ อาคาร 5-6

Furniture Fashion Food Festival 2011
Time 10.30-21.00 hrs
@ Hall 1-8
เฟอร์นิเจอร์ แฟชั่น ฟู้ด เฟสติวัล 2011
งานแสดงสินค้าหรูหราเพื่อผู้บริโภค
1-9 ตุลาคม 2554
เวลา 10.30-21.00 น.
ณ อาคาร 1-8

BuildTech’11
Time 11.00-21.00 hrs.
@ Challenger 1-3
งาน บิลด์เทค ’54
มหกรรมอุปกรณ์เกี่ยวกับบ้านครบวงจร

เวลา 11.00-21.00 น.
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3

Thailand Tourism Festival 2011 (TTF 2011)
Time 10.00-21.00 hrs
@ Challenger 1-3
งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2554 
งานแสดงสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยว

เวลา 10.00-21.00 น.

PALMEX Thailand 2011 and  
Oil & Gas Thailand 2011
@ Hall 8

มันและก๊าซงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมน้ำ
ครั้งยิ่งใหญ่ในไทย
8-10 กันยายน 2554
ณ อาคาร 8

Ventilation and Air-Conditioning 2011
(Bangkok RHVAC 2011)
The 4th Bangkok Electric and Electronics 2011 
(Bangkok E&E 2011)
Time 10.00-18.00 hrs. 
@ Challenger 2
งานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2554 
และงานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2554
12-16 ตุลาคม 2554
เวลา 10.00-18.00 น.
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2

The 8th Bangkok Refrigeration, Heating, TrueVisions - Yamaha All Thailand Marching 
Band Competition 2011
@ IMPACT Arena
การประกวดวงโยธวาทิต ทรูวิชั ่นส์ – ยามาฮ่า
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2554
13-14 พฤษภาคม 2554
ณ อิมแพ็ค อารีน่า

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

ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3

Time 10.00-18.00 hrs.
@ Hall 4

และสปางานแสดงสินค้าเกี ่ยวกับสระว่ายน้ำ
แห่งภูมิภาคเอเชีย

เวลา 10.00-18.00 น.
21-23 กันยายน 2554

21-23 กันยายน 2554

ณ อาคาร 4

Pool & Spa Asia 2011 Sign Asia Expo 2011

Time 10.00-20.00 hrs
@ Hall 2-3
งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีเกี ่ยวกับการผลิตป้าย
13-16 ตุลาคม 2554
เวลา 10.00-20.00 น.
ณ อาคาร 2-3

Money Expo 2011
“Better Money Better Live”
@ Challenger 2
มหกรรมการเงิน ครั้งที่ 11 “การเงินดี ชีวิตดี”

ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2

Thailand International Dog Show 2011
Time 10.00-20.00 hrs.
@ Hall 5-6
ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ด็อก โชว์ 2554

หรับคนรักสุนัขครั้งยิ่งใหญ่มหกรรมสำ
30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2554
เวลา 10.00-20.00 น.
ณ อาคาร 5-6

Green Building & Retrofits Expo Asia 2011 
(GBR 2011)
Time 10.00-18.00 hrs.
@ Hall 5
งานแสดงสินค้าเทคโนโลยี และการประชุมสัมมนา
ระดับนานาชาติด้านการก่อสร้างต่อเติมอาคารสีเขียว
แห่งเอเชีย

เวลา 10.00-18.00 น.
ณ อาคาร 5

31st Furniture Fair
Time 10.30-21.00 hrs
@ Hall 1-5
เฟอร์นิเจอร์ แฟร์  ครั้งที่ 31
งานมหกรรมแสดงสินค้าของตกแต่งบ้านครบวงจร
14-22 พฤษภาคม 2554
เวลา 10.30-21.00 น.
ณ อาคาร 1-5

Thailand’s Paradise Fair 2011
Time 10.30-21.00 hrs
@ Hall 6-7
ไทยแลนด์ พาราไดซ์ แฟร์ 2011
งานแสดงสินค้าแฟชั่น สุขภาพ เวดดิ้ง 
และสินค้าลักซูรี ่ ครบวงจร
14-22 พฤษภาคม 2554
เวลา 10.30-21.00 น.
ณ อาคาร 6-7

Thailand International Restaurant & Bar 2011 
(R&B 2011)
Time 10.00 – 20.00 hrs
@ Hall 2
ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เรสเทอรองก์ แอนด์ บาร์
งานแสดงอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี ด้านธุรกิจ
อาหาร
7-9 กรกฎาคม 2554
เวลา 10.00-20.00 น.
ณ อาคาร 2

Building Maintenance & Asset Management 
Expo Asia 2011 (BMAM Expo Asia 2011)
Time 10.00-18.00 hrs.
@ Hall 6

รุงรักษาอาคารงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านการบำ
และการบริหารจัดการทรัพย์สินแห่งเอเชีย ครั้งที่ 4
21-23 กันยายน 2554
เวลา 10.00-18.00 น.
ณ อาคาร 6

Super Giant Asia Tour 2011 
The World’s Best Touring Carnival
@ Lakeside 

เอเชีย ทัวร์ 2011
21 เมษายน - 29 พฤษภาคม 2554
ณ ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี

มหกรรมเครื่องเล่นยักษ์เคลื่อนที่ 
ซุปเปอร์ไจแอนท์

Baan Lae Suan Fair 2011
Time 09.30-21.00 hrs
@ Challenger 2-3
บ้านและสวนแฟร์ 2011
มหกรรมแสดงสินค้าตกแต่งบ้านและสวน
29 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2554
เวลา 09.30-21.00 น.
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3

The 23rd Discovery Thailand 2011
Discovery World 2011
Time 10.00-21.00 hrs 
@ Hall 3-4
งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 23
งานเที่ยวทั่วโลก 2011

เวลา 10.00-21.00 น.
ณ อาคาร 3-4

BOI Fair 2011
@ Challenger 1-3,
Hall 9 , Lake Side
งานบีโอ แฟร์ 2011 โลกสดใส ไทยยั่งยืน
10-25 พฤศจิกายน 2554
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3,
อาคาร 9 และริมทะเลสาบ เมืองทองธานี

2011
Time Mon-Fri 12.00-22.00 hrs.
Sat-Sun 11.00-22.00 hrs.
@ Challenger 1-3
มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 28
หรือ มอเตอร์ เอ็กซ์โป 2011
เวลา จ.-ศ. 12.00-22.00 น.
ส.-อ. 11.00-22.00 น.

ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3

The 28th Thailand International Motor Expo 

3 - 8 May 2011

30 April 2011 

21 April - 29 May 2011

28 April - 1 May  2011

13 - 14 May 2011

12 - 15 May 2011

14 - 22 May 2011

14 - 22 May 2011

14 - 22 May 2011

25 - 29 May 2011

8 - 10 June 2011

8 - 12 June 2011

25 June - 3 July 2011

30 June - 3 July 2011

7 - 9 July 2011

23 - 31 July 2011

Bangkok Furniture Fair 2011
Bangkok Wedding Fair 2011
Thailand  Fashion  Grand  Sale 2011
Time 11.00-21.00 hrs
@ Hall 1-4
งานแสดงสินค้าบางกอก เฟอร์นิเจอร์ เวดดิ้ง 
และไทยแลนด์ แฟชั่น แกรนด์ เซล 2011
3-11 กันยายน 2554
เวลา 11.00-21.00 น.
ณ อาคาร 1-4

3 - 11 September 2011

Travel Expo Thailand 2011 (TEI 2011)
@ Hall 1-4
ทราเวล เอ็กซ์โป ไทยแลนด์ 2011
งานแสดงสินค้า บริการธุรกิจท่องเที่ยว
4-7 สิงหาคม 2554
ณ อาคาร 1-4

4 - 7 August 2011

8 - 10 September 2011

21 - 23 September 2011

21 - 23 September 2011

21- 23 September 2011

22 - 24 September 2011

22 - 25 September 2011

1 - 9 October 2011

12 - 16 October 2011

13 - 16 October 2011

@ Hall 1-2

Kids of The World 2011 
Time 10.00-20.00 hrs.

คิดส์ ออฟ เดอะ เวิล์ด 2011
หรับครอบครัวครั้งยิ่งใหญ่มหกรรมแห่งความสุขสำ

20-23 ตุลาคม 2554
เวลา 10.00-20.00 น.
ณ อาคาร 1-2

20 - 23 October 2011

29 October - 6 November 2011

3 - 6 November 2011

10 - 25 November 2011

1 -12 December 2011

3 - 8 พฤษภาคม 2554

12 - 15 พฤษภาคม 2554

8 - 12 มิถุนายน 2554

3 - 6  พฤศจิกายน 2554

1 -12 ธันวาคม 2554

Digital Sign Asia 2011

Time 10.00-20.00 hrs
@ Hall 2-3
งานแสดงสินค้า-จอดิจิตอล แอลซีดี พลาสมา ฯลฯ
13-16 ตุลาคม 2554
เวลา 10.00-20.00 น.
ณ อาคาร 2-3

13-16 October 2011
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