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งอสอืมถร์ตนยนายมรรกหมกาฉดิปเ

Travel Expo Thailand 2011

Dedicated to improve the standard of 
professionalism of all players in the hotel, 
bar, café, restaurant, and catering (HORECA) 
industry and service sectors, Thailand Inter-
national Restaurant & Bar 2011 is scheduled 
for July 7-9, 2011 at Hall 2, IMPACT Exhibition 
Center, Muang Thong Thani. (see page 5)
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The 3rd Bangkok Used Car & Imported Car Show
ย้ำา นึขมิพเีทนืพดานขยวดมิดเาวกญหใงิยีนีปนืยดุจดัช

บัดะรคิสสาลคูรหถรวชโษศเิพนซโดิปเมอรพ วัตาทเกีอ
ตำา มนเดนรบแงอขนซโงทักีอ นัค 02 าวกงัดนคาลหเงอขนาน

 งิญหูผณุคะลแยาชูผณุคงัทจใาอเนัสีสงารสามงอสอืม
รอจเนลเาชราคาอ ณ 4552 มคาฎกรก 13-22 ทีนัวงาวหะร

 ีนาธงอทงอืมเ ค็พแมิอ 3-2 )5 านหอตนาอ(

A great opportunity to all those who would 
like to own quality used cars or imported cars at 
a reasonable price. Grand Prix International Co., Ltd.
will organize the Bangkok Used Car & Imported Car 
Show 2011 to be the marketplace where buyers 
can meet quality distributors under the one-roof.
(see page 5)
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จิกรุธรากบอกะรปูผมวรบวรีทวยีดเนาง 1102
นาร ฟลอกมานส ลาบายพงรโ มรแงรโ วยีทเงอท
ูผงึถมวร ศทเะรปงาตะลแศทเะรปนใยาภ ราหาอ

ำจูผ งสนขจิกรุธนาดรากบอกะรป า ณรกปุอยานห
ำดาฬีก าน้ำา ดไวยีทเงอทรากนใกัรีทูผบักะปบพาม 

 มคาหงิส 7-4 ีทนัวงาวหะร รากิรบงอจบัจกอืลเ
 ค็พแมิอ าคนิสงดสแยนูศ 4-3 ราคาอ ณ 4552
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To discover exciting destinations, attractions,
activities, tourism products and services from 
around the world, you don’t want to miss 
Travel Expo Thailand 2011, where travel 
entrepreneurs,hotel moderators, hospital services
providers, restaurants and hospitalities providers, 
and related professional from across the world 
are under one roof.  (see page 6)

และยนตรกรรมนำา า้ขเ
The 3rd Bangkok Used Car & Imported Car Show The 3rd Bangkok Used Car & Imported Car Show 

ิตาชานานบัดะรรากิรบะลแา้คนิสงดสแนางดอยดุส
 ่ีทง้ัรค ์ราบะลแราหาอนา้ร มรแงรโนา้ด 2

Thailand International Restaurant & Bar 2011 – Effective Platform for HORECA Industry
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        ยินดีต้อนรับผู้อ่านทุกท่าน 
สู่อิมแพ็ค แฟมิลี่ เปเปอร์ ฉบับที่ 40

 
         Welcome all readers to the 40th volume of 

         IMPACT Family Paper
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editorial

ยาวนานมากว่า 7 ปี แล้ว สำาหรับ อิมแพ็ค แฟมิล่ี
เปเปอร์ หนังสือดีๆ ที่อยู่เคียงข้างผู้จัดและผู้ชม
งานแสดงสินค้า งานแสดงนิทรรศการ งานประชุม 
สัมมนา ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี มาถึงฉบับที่ 40 
ประจำาเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ที่มีวันหยุดสำาคัญ
ทั้งวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันแม่แห่ง
ชาติ

หลายท่านคงได้ใช้โอกาสน้ี พักผ่อน ท่องเท่ียว 
รวมถึงร่วมทำากิจกรรมดีๆ กับครอบครัว เพื่อน หรือ
คนที่รัก ท่านที่มีแพลนท่องเที่ยวหรือทำาบุญกับคุณ
แม่และครอบครัวแล้ว ก็ขอให้เดินทางท่องเที่ยว
อย่างมีความสุข ส่วนใครท่ียังไม่มีแพลนไปไหนก็
ขอเชิญชวนมาเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า งานแสดง
นิทรรศการ รวมถึงมาลองลิ้มชิมรสชาติอาหาร
อร่อยในบรรยากาศสบายๆ ภายใต้การบริการที่ดี
เยี่ยมของร้านอาหารอิมแพ็คกันได้

ในช่วง 2 เดือนนี้ อิมแพ็ค มีงานดีๆ น่าสนใจ
มาแนะนำาเช่นเคย เริ่มต้นด้วยงาน บางกอก ยูส คาร์
แอนด์ อิมพอร์ต คาร์ โชว์ งานแสดงรถมือสอง
คุณภาพดีและรวบรวมรถซุปเปอร์คาร์ชั้นนำามาไว้
ให้เลือกชมเลือกจับจองเป็นเจ้าของ และหากกำาลัง
มองหาแหล่งท่องเที่ยวต้องไม่พลาด งานทราเวล 
เอ็กซโป ไทยแลนด์ งานแสดงสินค้าและบริการเพื่อ
การท่องเที่ยวที่ครบวงจร และหากชื่นชอบในมุม
ธุรกิจอาหารต้องมางานไทยแลนด์ เรสเทอรอง แอนด์ 
บาร์ ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดของทั้ง 3 งาน
แนะนำา รวมถึงงานอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้จากปฏิทิน
งานด้านหลังหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0-2833-4455 

สุดท้ายน้ี ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการอ่าน
อิมแพ็ค แฟมิลี่ เปเปอร์ ฉบับที่ 40 ตลอดจนรับ
ความประทับใจจากบริการที่หลากหลายตอบรับ
กับทุกไลฟ์สไตล์ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ค่ะ                          

  ตามที่ได้เชิญชวนผู้อ่านทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่อง 
ความพึงพอใจต่ออิมแพ็ค แฟมิลี่ เปเปอร์ พร้อมลุ้นรับของที่
ระลึกในฉบับที่ผ่านมา ทางเราขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความ
อนุเคราะห์ร่วมแสดงข้อคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
อิมแพ็ค แฟมิลี่ เปเปอร์ ให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ผู้โชคดีบางท่านที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมารับรางวัล สามารถติดต่อเข้ามา
รับของรางวัลได้ท่ีฝ่ายส่ือสารประชาสัมพันธ์  อิมแพ็ค เมืองทองธานี ณ อาคารบางกอกแลนด์
(ด้านข้างอิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2833-5077 

คุณสุภาพร  สุภาพ
คุณอมร  ปรีชาวุฒิ
คุณวจี  สีหบุตร
คุณกฤติรัส  เพ็ญศิริ
คุณชื่นจิตร์  โพริชเฐียร
คุณเกรียงศักดิ์  กิจมานะเจริญพงษ์
คุณพลูศักดิ์  ลิ้มกิจเจริญภรณ์
คุณเจตสุภา  ลลิตอนัตน์พงศ์
คุณลัชนา  ฉายศรี
คุณภัทร์ธนัญ  ประวงษ์รัตน์
คุณสิทธิชัย  ประวงษ์รัตน์
คุณสุภัทรา   พุทธธรรมวงศ์
คุณลักษณา   แพสุวรรณรักษ์
คุณสมศักดิ์   เหรียญอร่าม
คุณเย็นใจ   ทำานอง
คุณชนิตร์นันท์   เทียนงามสัจ
คุณวีลาวรรณ   โกมูล
คุณยุวดี   วัชรพิจารณ์
คุณพิสิษฐ์   วิชรินทร์ชลาลัย
คุณมัทพร   นิธิภิญโญเลิศ
คุณนงลักษณ์   อนันถาวร

Editor talk
For some seven years, IMPACT Family Paper 

has served as an information resource for organizers
and visitors of IMPACT Arena, Exhibition and Convention
Center. The paper has received very good feedback 
so we are proud that we can reach to volume 40, 
July-August 2011, which is now in your hands.

During the months of July and August there 
are three important days for Thai people, Asarnha 
Bucha, Buddhist Lent and the National Mothers Day, 
and I guess that many of you  are thinking of relaxing 
activities and long weekend destinations. No matter 
what plans you have set for your holidays, I wish you 
all memorable moments.

For those who still don’t have any plans, IMPACT 
could be a good choice due to the fact you can find 
many activities here, from relaxing with delicious 
taste of hundreds of menus at our many restaurants 
to freely shopping for variety of products from 
different events.

We recommend you attend at least three interesting
events during these two months starting with the 
Bangkok Used Car and Imported Car Show. It’s 
the most prestigious supercar and used car show 
in Thailand and perfect for those looking for quality
cars at all price levels. The second, Travel Expo 
Thailand 2011 (TET), is an ideal event for those who 
love travelling which will offer all-around tourism 
services. And finally, Thailand International Restaurant
& Bar 2011, which is the trade platform for 
entrepreneurs in the food & beverage industry. 
For more details and schedules of other events at 
IMPACT, you can check the event calendar on the 
last page or call 0-2833-4455.

Before we say goodbye, we sincerely hope 
this 40th volume will give you some inspiration and 
anticipation for the months to come. Enjoy reading... 
and every moment at IMPACT!

         Jintana Phongpakdee (Jum)
               Editor

คุณเปรมกมล   ศรีสิงห์
คุณวีระพล   เทียนงามสัจ
คุณพงศ์ศักดิ์   เดือนจันทร์ฉาย
คุณจักรรัฐ   กิจการเจริญดี
คุณอำาพล   สัมฤทธิ์เปี่ยม
คุณมานิสา   ปรัชญาโยธิน
คุณสุกาญดา   สกุลวัชรโยธิน
คุณหทัยรัตน์  พิชัยณรงค์
คุณจิรพรรณ   เลี่ยงโรคาพาธ
คุณรำาไพ   สุวรรณภา
คุณปราณี   วิสุทธารมณ์
คุณชลิต   ปฐมพัฒพ
คุณนิรมล   อ้วนไตร
คุณโอฬาร   ปฐมพัฒพ
คุณพิชามาญช์   หลำาพงษ์
คุณทรงธรรม   ปฐมพัฒพ
คุณหทัยรัตน์   ตั้นจาด
คุณอาภา   ปฐมพัฒพ
คุณสาธร   สุวรรณภา
คุณพีรวุฒิ   เตชะเลิศสิริมงคล

รวมถึงขอแจ้งรายช่ือผู้โชคดีท่ีได้รับรางวัล จากการส่งแบบสอบถามกลับมาภายใน
เวลาที่กำาหนด ดังนี้

จินตนา  พงษ์ภักดี (จุ๋ม)
บรรณาธิการ
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งานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีกลางในการให้ความ
รู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เกี่ยวกับสินค้า บริการ 
วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงแนวโน้มล่าสุดและอนาคตของ
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม หรือเอฟแอนด์บี
(F&B) อีกทั้งในงานยังประกอบไปด้วยกิจกรรม
หลากหลาย อาทิ การแข่งขัน Thailand Restaurant
Championship 2011 เวทีแห่งศักดิ์ศรีของร้าน
อาหารทั่วไทย ในการเข้าร่วมประลองฝีมือการทำา
อาหารทั้งประเภททีม ประเภทเดี่ยว และประเภท
ยุวชน 

การแข่งขัน Thailand Wine Butler Championship
2011 เวทีการแข่งขันที่สร้างสีสันและความคึกคัก
ให้กับงาน R&B 2010 ที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้
เข้าแข่งขันจะต้องได้รับการทดสอบความรู้เรื่องไวน์
ทั้งข้อเขียนและปฎิบัติ ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันต้อง
ผ่านการชิมไวน์ และการจับคู่ไวน์กับอาหาร (Food 

The 2nd edition of this premier international 
exhibition and conference is organized by IMPACT 
Exhibition Management Co., Ltd. in association 
with C AD Promotion (1997) Co., Ltd., publisher 
of Thailand Restaurant News magazine, and will 
showcase the latest technology, products, equipment,
materials, services and methods for all players 
in those industries. A range of activities involving 
experiences and latest trends will be shared by 
international experts during seminars, workshops, 
demonstrations and competitions which will be 
featured during the 3-day event.

Additionally, highlights of the event include 
interesting competitions such as Thailand Restaurant 
Championship 2011, the cooking competition for all 
restaurant chefs, Thailand Wine Butler Championship
2011, the competition whereby every candidate 

เปิดฉากมหกรรมยานยนต์รถมือสอง และยนตรกรรมนำาเข้า
The 3th Bangkok Used Car & Imported Car Show

มหกรรมยานยนต์รถมือสอง และยนตรกรรม
นำาเข้า จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยใน
ปีนี้ผู้จัดยังคงเอกลักษณ์ของการจัดงานไว้ที่การนำา
เสนอรถมือสองระดับคุณภาพจากค่ายรถ ผู้นำาเข้า
อิสระ และเต็นท์รถชั้นนำาของเมืองไทย พร้อมเป็น
สื่อกลางระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขายให้สามารถหาซื้อ
รถมือสองมีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม อีกทั้ง
เป็นการส่งเสริมและรักษามูลค่าตลาดรวมของ
รถยนต์ให้เกิดการหมุนเวียน รวมถึงเป็นการกระตุ้น
ภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ

ทั้งนี้ ภายในงานนอกจากจะจัดแสดงรถยนต์
มือสอง รถนำาเข้า รถหรูระดับพรีเมี่ยม รวมถึงรถ
หรูมือสองสภาพเยี่ยมในประเทศไทยมาร่วมโชว์
และจำาหน่ายภายในงานแล้ว ผู้จัดยังได้เพิ่ม 2 โซน
พิเศษขึ้นมาเอาใจเหล่าคุณผู้ชายคุณผู้หญิงที่มี
ไลฟ์สไตล์เฉพาะ ด้วยโซนรถคลาสสิค จัดแสดงรถ
โบราณหายากและมีตำานานของเหล่าคนดังกว่า 
20 คัน และโซน Luxury (Used) Brand Grand 

For the third consecutive year, the organizer 
continues its commitment to premium quality 
of the double event by showcasing products 
from leading and trusted distributors only. In 
addition, the exhibition space will be partially 
divided into two special zone of Classic Cars 
Gallery and Luxury (Used) Brand Grand Sale, 
gathering a vast array of used brand name 
goods from celebrities and Thai Airways’s 
crew. The event aims to stimulate Thailand’s 
vehicle market and impact the country’s overall 
economic growth.

This premier event will take place from July 
22-31, 2011 at IMPACT Challenger 2-3, Muang 
Thong Thani. For more information, please call 
0-2522-1731-8 or visit 
www.bangkokusedcarshow.com

& Wine Matching) และ MEKHONG Thailand 
Bartender Open 2011 การแข่งขัน Fancy Flair 
Bartender ความเร้าใจครั้งใหม่เกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อ
บรรดาบาร์เทนเดอร์จากโรงแรม และร้านอาหารชั้น
นำาจะมาสร้างสรรค์ค๊อกเทลสูตรพิเศษ ประกอบลีลา
การเชคที่มัดใจกรรมการและผู้ชมทั้งงาน

รวมถึง Grand Barista Championship การ
แข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดฝีมือด้านบาริสต้าระดับ
สากลครั้งแรกของประเทศไทยในงาน R&B 2011 
และการแข่งขัน Grand Barista Championship
Thailand เพื่อคัดเลือกตัวแทนบาริสต้าจาก
ประเทศไทยเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับ
สากล 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโทร. 0-2833-
5112 หรือ www.thairestaurantandbar.com

has to taste and match the right wine with food, 
MEKHONG Thailand Bartender Open 2011, the 
bartender competition where the winner will clinch 
the “Thailand’s Best Bartender” title, Grand Barista 
Championship, the competition to find the topmost 
barista in Thailand, and Grand Barista Championship
Thailand, the competition to find Thailand’s 
representatives to compete in GBC International.

For more information, please call 0-2833-5112 
or visit www.thairestaurantandbar.com

สุดยอดงานแสดงสินค้าและบริการระดับนานาชาติ ด้านโรงแรม ร้านอาหารและบาร์ ครั้งที่ 2
Thailand International Restaurant & Bar 2011 – Effective Platform for HORECA Industry

Sale หรือโซนจำาหน่ายสินค้า
แบรนด์เนมมือสอง ทั้งเสื้อผ้า 
รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา เครื่อง
ประดับ จากเหล่าเซเลบริตี้คนดัง 
และสินค้าจากลูกเรือการบินไทย 
มาให้เลือกชมเลือกช้อปกันอย่าง
จุใจ

สนใจสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมโทร.0-2522-1731-8 หรือ 
www.bangkokusedcarshow.com
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Thailand Best Shopping Fair

ทราเวล เอ็กซโป ไทยแลนด์ 2011
Travel Expo Thailand 2011

บริษัท โปร เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำากัด พร้อม
ผู้สนับสนุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมจัด
งานทราเวล เอ็กซโป ไทยแลนด์ 2011 ขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยวได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและต่อ
ยอดธุรกิจ แสดงศักยภาพในการประกอบธุรกิจสู่
สายตาของลูกค้าและประชาชนโดยทั่วไปได้เลือก
จับจองบริการเพื่อการท่องเที่ยว 

ในงานนี้กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ททั้ง
ในและต่างประเทศ ต่างมาร่วมจัดกิจกรรมพิเศษ
ส่งเสริมการขายเอาใจผู้กำาลังมองหาที่พักและท่อง
เที่ยว อาทิ Chiva-som, วาคองซ์สยาม (คลับเมด),

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ จัด
งานแสดงสินค้าเมดอินไทยแลนด์ ครั้งที่ 24 เปิด
โอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมกับสินค้าดีมี
คุณภาพฝีมือคนไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 
กรกฎาคม 2554 ณ อาคาร 5-8 ศูนย์แสดงสินค้า 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 งานแสดงสินค้าเมดอินไทยแลนด์ จัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ผู้ผลิต
และผู้ส่งออก และผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม หรือ SME ของไทย ได้แสดงศักยภาพ
ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่
ตลาดต่างประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบ
การ ผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้าไทยได้จับคู่เจรจาทาง
ธุรกิจ อีกทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เลือก
ซื้อสินค้าดีมีคุณภาพมาตรฐานส่งออก 
 อาทิ กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่ม
สินค้าเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในบ้าน ครัวเรือน ของ
ตกแต่งบ้านสินค้าแฟชั่น ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
และความงาม สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์
และกลุ่มธุรกิจบริการ ได้แก่ สปา นวดแผนไทย 
แฟรนไชส์ โลจิสติกส์ พร้อมกันนี้ในงานยังได้จัด
นิทรรศการ Demark และการจัดคูหาให้คำาปรึกษา
แก่ผู้ประกอบการ SMEs Export Solution
 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมโทร.
0-2507-8409 หรือ www.thaitradefair.com

บริษัท เวิลด์ แฟร์ จำากัด ผู้นำาด้านธุรกิจงาน
แฟร์ของไทย จัดงานไทยแลนด์ เบส ช้อปปิ้ง แฟร์ 
งานแสดงสินค้าอุปโภคบริโภคครบวงจร ระหว่าง
วันที่ 23-31 กรกฎาคม 2554 ณ อาคาร 1-8 
ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ไทยแลนด์ เบส ช้อปปิ้ง แฟร์ นับเป็นงานแฟร์
ยิ่งใหญ่ที่รวมงานแสดงเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน ชุด
ห้องนอน,ห้องรับแขก, เฟอร์นิเจอร์ สนาม อุปกรณ์
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน และสำานักงาน อุปกรณ์
อำานวยความสะดวกภายในบ้าน อาทิ เครื่องปรับ
อากาศ , เครื่องฟอกอากาศ, เครื่องเสียง และสินค้า
เบ็ดเตล็ดตกแต่งบ้าน   สินค้าธุรกิจเกี่ยวกับวิวาห์ 
ถ่ายภาพแต่งงาน ธุรกิจห้องเสื้อชุดแต่งงาน และ
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ 

อีกทั้งครอบคลุมกลุ่มสินค้าเพื่อการอุปโภค
ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และไอที การจัดสวนและสนาม สินค้าเกี่ยวกับ
แฟชั่น อัญมณี เครื่องประดับ เครื่องหนัง สินค้า
เกี่ยวกับสุขภาพความงามและสปา งานมหกรรม
หนังสือ งานมหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม 
งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับอาหาร สินค้าเกี่ยวกับแม่
และเด็ก และของเล่นสำาหรับเด็กทุกวัย รวมแล้ว
กว่า 3,000 คูหา ที่มาจัดแสดงให้ผู้สนใจได้เลือก
ชมเลือกช้อปบนพื้นที่รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 47,000 
ตารางเมตร ท้ังหมดของอาคารแสดงสินค้า อิมแพ็ค
เมืองทองธานี 

ส น ใ จ ส อ บ ถ า ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม
โทร.0-2731-1331 หรือ www.worldfair.co.th

With the objective to promote the travel industry 
and stimulate the overall economy, Pro Exhibition 
Management Co., Ltd. with support from private 
and government sectors related to tourism will 
arrange Travel Expo Thailand 2011 between 
August 4-7, 2011 at Hall 3-4, IMPACT Exhibition 
Center, Muang Thong Thani.
 Entrepreneurs from hotel and resort around the 
world will showcase their products and simultaneously
offer special promotions for vacation seekers.
Among the quality venders will be Chiva-som, 
Vacances Siam (CLUB MED), Savan Vegas 

The Department of Export Promotion, Ministry
of Commerce, will arrange the 24th “Made in 
Thailand” event to show off Thailand’s potential 
to export quality products of all kinds. The event 
will be held between July 13-17, 2011 at Hall 5-8, 
IMPACT Exhibition Center, Muang Thong Thani.

With the objective to enrich Thailand’s 
producers, exporters and SMEs by introducing
their products internationally, products from all 
over the country including fashion & fabrics, 
gems & jewellery, food & beverage, health & 
beauty, home & lifestyle accessories, electric & 
electronics, auto services & parts, and more will 
be showcased.

The spotlights will be on special activities like 
“Product Showcase”, “Thailand’s Brand Design & 
Innovation” and “Business Matching” as well as 
the latest manufacturing processes of exceptional
Thai products.

For more information, please call 0-2507-
8409 or visit www.thaitradefair.com

World Fair Co., Ltd, Thailand’s leading organizer,
has arranged the Thailand Best Shopping Fair 
2011 from 23rd – 31st July, 2011 at Hall 1-8, 
IMPACT Exhibition Center, Muang Thong Thani.

The event will be a huge consumer products
show covering a wide variety of products from 
furniture, decoration items, bedroom, living room 
and garden products, home and office lightings, 
to home appliances such as air-conditioners, 
de-aerators, and stereos, wedding products and 
related services, IT products, fashion, jewellery, 
ornaments and health products.

Over 3000 booths will be featured throughout
the event where everyone can shop for an unending
number of goods.

For more information, please call 0 2731 1331 
or visit www.worldfair.co.th 

Hotel&Casino (Laos), Sofitel Luxury Hotel and 
Centara Hotel & Resort each exhibiting 
accommodations and services at special rates.

For more information, Please call 0-2734-8585 
or visit www.travelexpothailand.com

Savan vagas Hotel-Lao, Sofitel Luxury Hotel, 
Centara Hotel & Resort เป็นต้น นอกจากนี้  ยังมี
บริการเพื่อการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่องอีก
มากมายมาให้เลือกจับจองบริการด้วย

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-2734-8585 
หรือ www.travelexpothailand.com

งานแสดงสินค้าเมดอินไทยแลนด์  
Made in Thailand 2011
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บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำากัด (มหาชน) จัดงาน เวิร์คพอยท์ 
เฟสติวัล เชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบบรรยากาศเทศกาลงานวัดมาร่วมสนุกสนาน
ครื้นเครง รื่นเริงบันเทิงใจในแบบเวิร์คพอยท์ฯ ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 
2554 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ในงานเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขสนุกสนานจากกิจกรรมหลากหลาย 
อาทิ มหรสพหลากหลายรูปแบบในบรรยากาศงานวัดฉบับเวิร์คพอย์ท เวที
คุณพระช่วย เวทีลูกทุ่งชิงช้าสวรรค์ เวทีตลกฮารูพรึบ เวทีสตริงราชรถมาเกย 
เวทีวัดจีน เวทีวัดญี่ปุ่น เวทีนิทานกู้อีจู้ โรงหนังล้อมผ้าและกิจกรรมมากมาย
ทั้งม้าหมุน ปาเป้า ยิงปืน สอยดาว ฯลฯ พร้อมใกล้ชิดกับศิลปินเวิร์คพอยท์
และโชว์จากนักร้องนักแสดงจากรายการ Thailand‘s Got Talent และศิลปิน
ชื่อดังอีกมากมาย 

สนใจร่วมชมงานโทร.0-2262-3456 (Thaiticketmajor) หรือสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2833-2000

Workpoint Entertainment PCL invites all those who are addicted to an 
atmosphere of fun to attend the Workpoint Festival from 8th -10th July 2011 
at IMPACT Challenger 2, Muang Thong Thani.

Workpoint, one of Thailand’s most famous entertainment event 
organizers, will redefine the temple fair using their unique style and present 
a wide variety of eclectic entertainment with venues such Khun Phra Chuay 
- Oh My God! (Thai traditional arts), Ching Cha Sawan (Thai traditional 
songs), Ha Roo Prueb (comedy), Ratcharot Makoey (Thai contemporary 
music), Chinese temple, Japanese temple, Koo E Joo (tales) and Thai 
antique theatre, along with a huge number of amusement rides including 
a Carousel, Darts, Target Shooting, Lucky Draw and much more. Besides 
the shows by famous artists of Workpoint, live performances by contestants
 from Thailand’s Got Talent will be featured.

For more information, please call ThaiTicketMajor at 0-2262 3456 or 
0-2833-2000 

เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดมหกรรมลดทะลุพิกัด 
(Discount Overloaded) เอาใจนักช้อปด้วย
การยกขบวนสินค้า ทั้งห้างสรรพสินค้าและ
ศูนย์การค้ามาลดราคาสูงสุด 80% ระหว่างวันที่ 
6-10 กรกฎาคม 2554 ณ อาคาร 5-8 ศูนย์แสดง
สินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

มหกรรมลดทะลุพิกัด (Discount Overloaded)
จัดขึ้นโดย เดอะมอลล์ กรุ๊ป ผู้บริหาร 3 ห้างสรรพ
สินค้าชั้นนำาของเมืองไทย ได้แก่ เดอะมอลล์ 
ดิ เอ็มโพเรี่ยม และสยามพารากอน  ในงานนี้
รวบรวมสินค้าแบรนด์ชั้นนำาทั้งในห้างสรรพสินค้า 
และร้านค้าชั้นนำาในศูนย์การค้ามาลดราคา
กันแบบสุดๆ สูงสุด 80% และเมื่อช้อปครบตั้งแต่ 
8,000 บาทขึ้นไป รับทันทีบัตรกำานัลสูงสุด 5,000 
บาท  ลุ้น Ipad 2 ทุกวัน พร้อมช้อปป้ิงสินค้า Super
Shock Price ถึงก่อนมีสิทธิ์ก่อน ในราคาสุดพิเศษ 
นอกจากนี้ผู้ถือบัตร M Card เมื่อช้อปสินค้าเครื่อง
ไฟฟ้าจาก Power Mall รับทันทีคะแนนสะสม M 
Point X 12 พร้อมรับข้อเสนอพิเศษสำาหรับสมาชิก
บัตรเครดิตชั้นนำาต่างๆ  รับคืนสูงสุดกว่า 20% 
หรือรับสิทธิ์ผ่อนสินค้าสูงสุด 10 เดือน 
 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
0-2310-1846 หรือ 0-2310-1316

เวิร์คพอยท์ เฟสติวัล เทศกาลรื่นเริงครั้งใหญ่แห่งปี
Workpoint Festival – Fun Fair of the Year

เดอะมอลล์ กรุ๊ปจัดงานมหกรรมลดทะลุพิกัด 
The Mall Group presents Discount Overloaded

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จัดงานมหกรรม
สมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “ยาไทย 
เด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดี หรือ Herbs for All” ระหว่าง
วันที่ 31 สิงหาคม – 5 กันยายน 2554 ณ อาคาร 
7-8 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 8 จัดขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทย

The Mall Group, the parent company of 
The Mall Department Store, The Emporium and 
Siam Paragon, will offer up to 80 percent in the 
“Discount Overloaded” event from 6th -10th July 
2011 at Hall 5-8, IMPACT Exhibition Center, 
Muang Thong Thani.

The event will gather tons of goods from 
many leading brands and be sold at unbelievable
prices of up to 80 percent off. Additionally, 
there are many special privileges for those who 
participate. For every purchase of 8000 baht for 
goods in the event, you will have a chance to 
win a 5000 baht voucher. There is also a chance 
to win an iPad 2 every day! Additionally, visitors 
will have the opportunity to buy goods at even 
cheaper prices during the Super Shock Price. 
For M-card holders, you can collect 12x of 
M-points when you purchase appliances from 
Power Mall. There are many privileges for other 
credit card holders to enjoy shopping without 
carrying cash as well.

For more information, please call 0-2310 
1846 or 0-2310-1316.

Department for Development of Thai Traditional
and Alternative Medicine (DTAM), Ministry of 
Public Health, will arrange the 8th National Herb 
Expo under theme “Herb for All” between August
31 – September 5, 2011 at Hall 7-8, IMPACT 
Exhibition Center, Muang Thong Thani. 

The event focuses on the display of traditional 
Thai medicine development, alternative medicine, 
and the use of herbal drugs. The demonstration of 
Thai medical knowledge on aroma herb, essential 
oil, aromatherapy will also be included in the event.

There are various support activities such as 
academic seminar emphasizing on fragrances, 
aroma oil, scented-plants and rice, natural perfumes.
Additionally, the 8th Annual Conference of Thai 
Traditional and Alternative Medicine will be held 
concurrently with the National Herb Expo during 
August 31 – September 2, 2011 at Phoenix 1-6, 
IMPACT Muang Thong Thani. 

For more information, please call 0-2591-8586 
ext.103 or visit www.natherbexpo.com.

Made in Thailand 2011

การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแบบ
บูรณาการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ซ่ึงภายในงานจะมีการนำาเสนอภูมิปัญญาไทยที่
สัมพันธ์กับสมุนไพรหอม อาทิ เครื่องหอมไทย 
ยาหอมไทย ตลอดจนการนำาสมุนไพรมาประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตประจำาวัน การผลิตน้ำามันหอมระเหย ผลิต
ภัณฑ์อโรมาเธอราปีย์ การจัดสมัชชาสุขภาพ การ
พัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท การประชุม
วิชาการที่จะเน้นเรื่อง เครื่องหอม พืชหอม ข้าวหอม 
น้ำามันหอมระเหย การแสดงลานวัฒนธรรม การฝึก
อบรมระยะสั้น การแสดงเครื่องหอมไทย และ
ผลิตภัณฑ์น้ำาหอมท่ีผลิตจากดอกไม้ แก่นไม้ การสาธิต
การทำาน้ำาอบ น้ำาปรุง แป้งร่ำา เป็นต้น.

พร้อมกันนี้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก จะจัดประชุมวิชาการประจำา
ปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการ
แพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 31 
สิงหาคม - 2 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมฟินิกซ์ 
1-6 เพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลง
ทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ผ่านทาง 
www.natherbexpo.com/register/index.php?p=u 
หรือสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2591-
8586 ต่อ103 หรือ www.natherbexpo.com
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The Department of Export Promotion arranged 
the fashion extravaganza, Bangkok International 
Fashion Fair and Bangkok International Leather Fair 
2011 (BIFF&BIL 2011), together with ASEAN Integration.
This trade platform for local and overseas fashion 
entrepreneurs was held from April 20-24, 2011 at 
IMPACT Challenger 2-3, Muang Thong Thani. 

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 
จัดงานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้า
เครื่องหนัง 2554 หรือ BIFF & BIL 2011 และงาน
มหกรรมการออกแบบอาเซียน งานเดียวที่เปิด
โอกาสให้ผู้ซื้อผู้ขายทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
ได้มาเจรจาธุรกิจด้านสินค้าแฟช่ัน เม่ือวันท่ี 20-24
เมษายน 2554 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 ศูนย์
แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี

TTF International Co., Ltd. organized Buildtech’11, 
ASEAN’s largest trade show on building materials and 
construction technologies, under the theme “Living 
Together”. This successful event, with over 350,000 
visitors, was held from May 3-8, 2011 at IMPACT 
Challenger 1-3, Muang Thong Thani.

บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด หรือ 
TTF จัดงานแสดงวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างและ
ตกแต่งที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน หรือ บิลด์เทค’54 
ภายใต้แนวคิด Living Together และได้รับผล
ตอบรับที่ดีมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 350,000 คน 
เม่ือวันท่ี 3-8 พฤษภาคม 2554 ณ อาคารชาเลนเจอร์
1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Tourism Authority of Thailand (TAT) hosted the 
Thailand Tourism Festival 2011, gathering together 
tourism products including tour packages and related
services from providers across the country. The 
event was held from June 8-12, 2011 at IMPACT 
Challenger 1-3, Muang Thong Thani.

Tourism Authority of Thailand (TAT) hosted Thailand
Travel Mart Plus 2011 (TTM+ 2011) to showcase 
Thailand’s tourism potential and act as a trade 
platform for tour operators across the Greater 
MeKong Subregion (GMS) and even the world. The 
event was held from June 8-10, 2011 at Hall 5-6, 
IMPACT Exhibition Center, Muang Thong Thani.

งานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนัง 2554 หรือ BIFF & BIL 2011
Bangkok International Fashion Fair and Bangkok International Leather Fair 2011

งานบิลด์เทค’54
Buildtech’11

งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2554
Thailand Tourism Festival 2011

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. จัดงาน
เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2554 หรือ Thailand Tourism 
Festival (TTF 2011) งานเดียวที่รวบรวมสินค้าและ
บริการทางการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยมาเชิญชวน
ชาวไทยและชาวต่างชาติได้จับจองเลือกไปท่องเที่ยว
กัน เม่ือวันท่ี 8-12 มิถุนายน 2554 ณ อาคารชาเลนเจอร์
1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. 
จัดงานไทยแลนด์ ทราเวล มาร์ท พลัส หรือ 
TTM+ แสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของไทย 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนธุรกิจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเข้าร่วมเจรจากับตัวแทนบริษัทท่อง
เที่ยวภายในประเทศ และตัวแทนจากภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำาโขง เมื่อวันที่ 8-10 มิถุนายน 2554 ณ 
อาคาร 5-6 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี

งานไทยแลนด์ เทรเวล มาร์ท พลัส
Thailand Travel Mart+ 2011

SpotlightEvents
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The Department of Export Promotion, Ministry of 
Commerce, in association with Thailand Chamber 
of Commerce and Koln Messe GmbH, the leading 
organizer from Germany, arranged THAIFEX – World 
of Food ASIA 2011 under theme “Your Recipe for 
Success in Asia”. The sourcing event showcasing the 
potential of Thailand’s food and beverage industry
was held from May 25-29, 2011 at IMPACT 
Challenger 1-3, Muang Thong Thani.

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 
ร่วมกับ หอการค้าไทย และบริษัท โคโลญจน์ เมสเซ่
ผู้จัดงานแสดงอาหารระดับโลกจากประเทศ
เยอรมัน จัดมหกรรมแสดงสินค้าอาหาร 2554 งาน
แสดงศักยภาพด้านการผลิตอาหาร เทคโนโลยี
และบริการที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมอาหาร 
ภายใต้แนวคิด Your Recipe for Success in 
Asia เมื่อวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2554 ณ อาคาร
ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Media Associated Co., Ltd, the publisher of 
Money & Banking magazine, celebrated the milestone 
of the 2nd decade of Money Expo by arranging the 
event on a larger scale than ever under theme “Better
Money, Better Life”. The event was held from May 
12-15, 2011 at IMPACT for the first time was held at 
Challenger 2, IMPACT Muang Thong Thani.

บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำากัด เจ้าของ
วารสารการเงินธนาคาร เฉลิมฉลองการก้าวขึ้นสู่
ทศวรรษที่ 2 จัดงานมหกรรมการเงิน 2554 หรือ 
Money Expo 2011 ภายใต้แนวคิด การเงินดี ชีวิต
ดี Better Money, Better Life เพิ่มพื้นที่จัดงาน
ใหญ่ขึ้นและเป็นครั้งแรก ณ อาคารชาเลนเจอร์
2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 12 -15 พฤษภาคม 
2554

The Department of Internal Trade, Ministry of 
Commerce, arranged Cost-of-Living Reduction Fair, 
the consumer show showcasing consumer products 
that cost 20-40 percent cheaper than normal price. 
The event was held from June 1-5, 2011 at Hall 7-8, 
IMPACT Exhibition Center, Muang Thong Thani.

Kwanchai Paphatphong, president of Inter-Media
Consultant Co., Ltd and organizing chairman of the 
Thailand International Motor Expo, Paul Kanjanapas, 
Managing Director of IMPACT Exhibition Management
Co., Ltd, and main sponsor representatives arranged 
the press conference to announce their readiness 
for the Thailand International Motor Expo 2011 which 
will be held from December 1-12, 2011 at IMPACT 
Challenger 1-3, Muang Thong Thani. 

งานมหกรรมแสดงสินค้าอาหาร 2554
THAIFEX – World of Food ASIA 2011

มหกรรมการเงิน 2554
Money Expo 2011

งานมหกรรมลดค่าครองชีพประชาชน 
Cost-of-Living Reduction Fair

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน
มหกรรมลดค่าครองชีพประชาชน งานแสดงและ
จำาหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง 
รวมถึงสินค้าเกษตร สินค้าเกรดส่งออกและบริการ
ต่างๆ จากผู้ประกอบการย่านราชประสงค์ สินค้า
โอทอปในราคาประหยัดถูกกว่าท้องตลาด 20-40% 
เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากค่า
ครองชีพที่สูงขึ้น เมื่อวันที่ 1-5 มิถุนายน 2554 ณ 
อาคาร 7-8 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายขวัญชัย  ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อ
สากล จำากัด ในฐานนะประธานจัดงาน “มหกรรม
ยานยนต์ ครั้งที่ 28” หรือ มอเตอร์ เอ็กซโป 2011 
พร้อมด้วย นายพอลล์ กาญจนพาสน์ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ 
จำากัด และคณะผู้สนับสนุนหลักการจัดงานฯ ร่วม
แถลงข่าวการเตรียมความพร้อมจัดงานมอเตอร์ 
เอ็กซโป 2011 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-12 
ธันวาคม 2554 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

งานแถลงข่าวการจัดงานมอเตอร์ เอ็กซโป 2011
Press Conference of Thailand International Motor Expo 2011
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Union Pan Exhibitions Co., Ltd, a leading organizer
in Thailand, in association with EVO Magazine (Thailand),
a British automobile magazine, arranged Super Car 
and Import Car Show to be a meeting point for those 
who love luxury and import cars. The double event 
was held from May 14-22, 2011 at Hall 8, IMPACT 
Exhibition Center, Muang Thong Thani.

บริษัท ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิชั่นส์ จำากัด ผู้นำาด้าน
การจัดงานแสดงสินค้าระดับสากลมากว่า 33 ปี 
ร่วมกับ EVO Magazine ฉบับภาษาไทย นิตยสาร
รถยนต์ซุปเปอร์คาร์ชื่อดังจากประเทศอังกฤษ จัดงาน
ซุปเปอร์ คาร์ แอนด์ อิมพอร์ต คาร์ โชว์ สุดยอดงาน
แสดงยานยนต์ระดับสุดยอดครั้งที่ 2 ในประเทศไทย 
เพื่อสร้างมิติใหม่ให้แก่ตลาดรถยนต์ซุปเปอร์คาร์ 
และรถยนต์นำาเข้าจากต่างประเทศ เมื่อวันที่ 14-22 
พฤษภาคม 2554 ณ อาคาร 8 ศูนย์แสดงสินค้า 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Mass Communications Organization of Thailand 
(MCOT) in cooperation with the Office of Vocational 
Education Commission and Technology Promotion 
Association (Thailand-Japan) arranged Technology 
Street 2011 which was divided into an exhibition on 
science and technology progress and the ABU Robot 
Contest. The contest was held to choose Thailand’s 
representative in the international robot contest. Tech-
nology Street 2011 was held from June 11-12, 2011 
at Hall 1-2, IMPACT Exhibition Center, Muang Thong 
Thani. 

บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน) ร่วมกับ สำานักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญ่ีปุ่น) จัดงานถนนเทคโนโลยี 2554 แสดง
นิทรรศการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พร้อมจัดการแข่งขันเพ่ือค้นหาสุดยอดเด็ก
ไทยในการประกวดเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมอาชีพ 
การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย เพ่ือ
คัดเลือกทีมเยาวชนไทยเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันหุ่น
ยนต์นานาชาติต่อไป เม่ือวันท่ี 11-12 มิถุนายน 2554 
อาคาร 1-2 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Siam Music Yamaha in association with True 
Visions held True Visions - Yamaha All Thailand 
Marching Band Competition 2011 to find Thailand’s 
best youth marching bands as well as to encourage
the students to be confident and assertive. The 
marching band competition that was hosted indoors 
for the first time in Thailand was held from May 13-
14, 2011 at IMPACT Arena, Muang Thong Thani. 

The Faculties of Medicine from three of Thailand’s
leading medical institutes, Chulanlongkorn University,
Ramathibodi Hospital and Siriraj Hospital, joined 
hands to arrange the Joint Conference in Medical 
Sciences 2011 to honour the auspicious occasion 
of His Majesty the King’s 84th Anniversary. The joint 
conference which was partly set up as an exhibition
on medical progress was held from June 15-18, 
2011 at IMPACT Convention Center, Muang Thong 
Thani.

งานซุปเปอร์ คาร์ แอนด์ อิมพอร์ต คาร์ โชว์  
Super Car and Import Car Show

งานถนนเทคโนโลยี 2554
Technology Street 2011

งานประกวดวงโยธวาทิต ทรูวิชั่นส์ –ยามาฮ่า แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำาปี 2554
True Visions - Yamaha All Thailand Marching Band Competition 2011

สยามดนตรียามาฮ่า ร่วมกับ ทรู วิชั่นส์ จัดงาน
ประกวดวงโยธวาทิต ทรูวิชั่นส์–ยามาฮ่า แห่ง
ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำาปี 2554 
เปิดโอกาสให้ทีมเยาวชนไทยได้แสดงความคิด
สร้างสรรค์ทางดนตรีและโปรดักชั่น ได้ร่วมประกวด
วงโยธวาทิต ภายใต้เกณฑ์การตัดสินมาตรฐาน
เดียวกันกับ DCI (Drum Corps International) และ
ครั้งแรกในเมืองไทยกับจัดการประกวดจากกลางแจ้ง
มาอยู่ในฮอลล์ เมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2554 ณ 
อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พร้อมด้วย คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
และคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จัดงานประชุม
วิชาการร่วมคณะแพทย์สามสถาบัน “84 พรรษาองค์
ราชัน สามสถาบันเทิดไท้ วิชาการแพทย์ก้าวไกล 
สุขภาพไทยย่ังยืน” งานประชุมและแสดงมหกรรม
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีย่ิงใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 เม่ือวันท่ี 
15-18 มิถุนายน 2554 ณ อาคารศูนย์ประชุม อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี

งานประชุมวิชาการร่วมคณะแพทย์สามสถาบัน
Joint Conference in Medical Sciences 2011 (JCMS 2011)

SpotlightEvents
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กลโบัดะรด๊ีจดุสต์ริสเนอคงอข์สนัมมาวค์ณรากฎการป

Maroon5 Live In Bangkok 2011
@ IMPACT Arena

16 April-29 May 2011
ยทไงอืมเกุบ..กลโบัดะร่ีทนอ่ืลคเ์ษกัยกุนสนวส

Super Giant  Asia Tour 2011
@ Lakeside

5Maroon

Super Giant Asia Tour 2011
10-12 June 2011

  ยาทา้ทะลแ น้ตเน่ืต กุนส่ีทต์รอปส์รอตเอมมรรกจิก
Honda Racing Fest’ 2011
@ Lakeside

Honda Racing
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28 May 2011
้ีนนคยาชู้ผงอขยาลหกาลห์วชโบักดอยดุส

2011 Jang Keun Suk Asia Tour The Cri show in Thailand
@ Impact Exhibition Hall 2

JangKeunSuk

8 May 2011
 นฝยาสง่หแยาชา้จเงอขดุส่ีท

The best 2011 Rain Asia Tour in Thailand
 @ Impact ArenaRain

22 April 2011
ตอฮดุสีลหากเนิปลิศจใกาจลศุกรากอ่ืพเต์ริสเนอค

PD Show Time present : K-POP Charity Part 1
 @ IMPACT Arena K - POP
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5Maroon

T - Shirt

8 June 2011
พบความน่ารัก แสนซน พร้อมโชว์สุดยอดสุนัข
Smart Heart Present ; Thailand International Dog Show 2011
@ Exhibition hall 2

Dog Show 2011

1 May 2011
บทสรุปแห่งการค้นฟ้า คว้าดาว ปี 7
The Star 7 รอบชิงชนะเลิศ 
@ IMPACT Arena

The Star
7

FatT - Shirt
15 May 2011
มหกรรมรวมพลคนชอบเสื้อยืด ตอน มีลายป่ะ
T-Shirt Festival 6
@ Exhibition hall 2-3
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โนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค อีกหนึ่งความภาค
ภูมิใจของอิมแพ็ค เมืองทองธานี ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ความ
สะดวกสบายของห้องพัก การตกแต่งที่ประณีตและ
เน้นความทันสมัย การให้บริการลูกค้าที่ดีซึ่งเป็นสิ่ง
ท่ีเราคำานึงถึงมากท่ีสุด ทำาให้โนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค
ช่วยเติมเต็มความพึงพอใจของผู้ท่ีเดินทางมาอิมแพ็ค
ได้อย่างลงตัว 

ห้องพักที่มีลักษณะการตกแต่งที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะ อีกทั้งความทันสมัยในการให้บริการอำานวย
ความสะดวกด้วยการจัดบริเวณ iMAC Web Corner
รวมถึงการให้บริการเชื่อมต่อ Wi-Fi อินเตอร์เน็ต
ได้ทุกพื้นที่ในโรงแรม นอกจากนี้ ทีวีในห้องพักทุก
ห้องนั้น สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
ต่างๆ เช่น iPod ไฟล์นำาเสนอบนคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องเล่น DVD ซึ่งสามารถอำานวยความสะดวกให้
กับแขกผู้มาพักได้เชื่อมต่อกับโลกภายนอกได้อย่าง
ไร้ขอบเขต

ห้องอาหารของโนโวเทลน้ันก็มีความหลากหลาย
นำาเสนอประสบการณ์ใหม่ท่ีใครก็ไม่ควรพลาด ท้ังการ
ให้บริการอาหารไทยตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงร้าน
อาหาร The Square ที่มีบริการอาหารบุฟเฟต์มื้อ
เช้า กลางวัน และเย็น รวมทั้งเมนูอาหารจานเดี่ยว
ต่างๆ สำาหรับบริการเป็นประจำาทุกวัน ในขณะ
เดียวกัน Prego Trattoria ร้านอาหารอิตาเลี่ยนจัด
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดี ซึ่งตั้งอยู่ริมสระว่ายน้ำา ที่
พร้อมเสิร์ฟหลากหลายเมนู ตั้งแต่รายการอาหาร
ว่าง พิซซ่า พาสต้า ริสอตโต้ ไปจนถึงรายการไวน์ชื่อ
ดังต่างๆ อีกด้วย 

เพราะการรักษาสุขภาพเป็นเรื่องสำาคัญและ
เป็นสิ่งจำาเป็นไม่ว่าการเดินทางนั้นจะเป็นการมา
พักผ่อนหรือติดต่อธุรกิจ โนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค 
ซึ่งเป็นโนโวเทลสาขาใหม่ที่สุดของประเทศ ยังมีการ
บริการสปาและฟิตเนส In Balance ให้ผู้มาเยือนได้
เติมเต็มความสุขในความผ่อนคลายที่สมบูรณ์แบบ 
โดยสปานั้นมีการบริการที่ครบวงจร ทั้งห้องนวดเท้า 
ห้องนวดแผนไทย และห้องนวดส่วนตัวที่มีห้องอาบ
น้ำาและอ่างจากุซซี่ภายใน

สำาหรับห้องฟิตเนสนั้นก็มีอุปกรณ์ออกกำาลัง
กายที่สร้างเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและ
หัวใจ นอกเหนือจากนี้ สระว่ายน้ำาข้างๆ ห้อง
ฟิตเนส ยังมีมุมบาร์ริมสระ Eau Poolside Bar ที่
พร้อมเติมเต็มความพึงพอใจให้ท่านได้อย่างไม่มีวัน
ลืม อย่างไรก็ตาม ทางโรงแรมยังมี Lobby Lounge 
บนชั้น 10 ให้บริการแก่ผู้เข้าพักในบรรยากาศความ
เป็นส่วนตัว ทั้งการดื่มชา กาแฟ ค็อกเทล พร้อม
ผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงบรรเลงที่เพลิดเพลิน  
และสิ้นปีนี้ทางโรงแรมยังมีแผน Rooftop Lounge 
บนดาดฟ้า ให้ผู้พักอาศัยได้สร้างประสบการณ์ที่น่า
ประทับใจอีกด้วย โดยรายละเอียดจะนำาเสนอใน
ครั้งต่อไป

ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือ
สนใจสำารองห้องพักและบริการ โทร.0-2833-4888

Novotel Bangkok IMPACT is a proud 
addition to IMPACT Munag Thong Thani, the 
largest Exhibition and Conference facility in 
Thailand.   The stylish 380 room hotel is the 
perfect complement to the extensive IMPACT 
facilities, bringing first class lodging to the 
renowned entertainment and exhibition complex.
Overnight guests and neighbors alike will enjoy
the contemporary design, comforts, efficiency 
and hospitality of Novotel, all delivered with 
Thai grace.

Rooms and suites at Novotel Bangkok 
IMPACT are contemporary and comforting in 
design, suitable for both work and relaxation.  
A commitment to state of the art design is evi-
dent from the lobby iMac Web Corner to the 
comprehensive connectivity panels in each 
room.  Guests can play all media through their 
flat screen TV’s, from iPod music to computer 
presentations and DVD’s.  Of course, wi-fi internet
coverage is available throughout the hotel.

Dining is a pleasure at Novotel Bangkok 
IMPACT, where guests can enjoy international
and regional Thai fare 24 hours per day.  The 
Square offers diners the choice of a bountiful 
buffet for breakfast, lunch and dinner daily, 
along with an a la carte menu if you prefer.   
Prego Trattoria serves regional Italian 
favorites in a poolside setting, in the adjacent 
IMPACT Convention Center.  An ever changing
selection of fresh antipasti, home-made pizza, 
pastas and risottos await you, accompanied 
by a comprehensive wine list to enhance your 
meal.   Room Service is available around the 
clock for your convenience, and the Lobby 
Lounge invites you to relax with your favorite 
coffee, tea or cocktail , and enjoy the comforting
lights and music of the lobby.   Coming later
this year is a chic rooftop lounge – check 
back for more details on our next newsletter.

Novotel Bangkok IMPACT invites you to 
enjoy a lifestyle In Balance.     Your personal 
balance and well-being needn’t suffer while 
traveling, thus we present In Balance Fitness 
and In Balance SPA.  The perfect complement
to the comforts and style of Bangkok’s newest
Novotel, the In Balance Spa offers a wide 
range of relaxation and beauty treatments in 
the most comforting facilities, all offered with 
Thai grace.   Enjoy your specialized treatment 
in a private massage room with rain shower or 
therapeutic Jacuzzi bath, or in our dedicated 
rooms for Foot Massage and Thai Massage.   
In Balance Fitness facilities offer a poolside 
gym with state of the art cardio and strength 
training equipment, and a refreshing swim-
ming pool to cool you off.   Afterward, relax 
with a cool drink from the Eau Poolside Bar. 

Explorer
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ข่าวดี! สำาหรับใครที่พลาดการดูคอนเสิร์ต เบิร์ด 
อาสาสนุก เมื่อครั้งที่แล้ว หรือบางคนที่รู้สึกประทับ
ใจ แต่ว่าความมันส์ยังไม่จุใจ และยังอยากจะสนุก
อีก ความสนุกนั้นกำาลังจะกลับมาอีกครั้งตามคำา
เรียกร้อง ในชื่อ เบิร์ด อาสาสนุก ENCORE PLUS 
TOO MUCH SO MUCH VERY MUCH ซึ่งคราว
นี้ทุกสิ่งทุกอย่างในคอนเสิร์ตจะสนุกมากขึ้น แบบ 
TOO MUCH SO MUCH VERY MUCH กันไปเลย 

นอกจากความสุข ความสนุก และความประทับ
ใจที่จะรวมกันมานำาเสนอต่อผู้ชมแล้ว บริษัท จีเอ็ม
เอ็ม แกรมมี่ จำากัด(มหาชน) สายงาน จีเอ็มเอ็ม 
ไลฟ์ ผู้ดูแลและจัดงานในครั้งนี้ ฝากบอกถึงทุก
ท่าน โปรดเตรียม ซุ่ม และ ซ้อม ทั้งตัวและหัวใจ ให้
พร้อมกับการกลับมาอีกครั้ง และย้ำาว่าครั้งที่แล้ว 

คิดส์ ออฟ เดอะ เวิลด์ 2011 “สวนสนุกแห่ง
การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ” ซึ่งเนรมิต
ขึ้นโดย บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ 
จำากัด และ บริษัท อินเตอร์แนชันแนล โปรโมชั่น 
แอนด์ เอ็กซิบิชั่น จำากัด ร่วมมือกันจัดงานนี้ขึ้นบน
พื้นที่กว่า 10, 000 ตารางเมตร เพื่อเอาใจเด็กเล็ก 
เด็กโต และคุณพ่อ คุณแม่ ทุกคนในครอบครัวจะ
เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมสนุกๆ มากมายที่แฝง
ไปด้วยความรู้ที่จะช่วยเสริมพัฒนาการของเด็กๆ  

โดยภายในงานจะประกอบไปด้วย 3 โซน
แห่งความสนุกสนานและการเรียนรู้ รวมถึงโชว์
ที่น่าตื่นตาตื่นใจ อีก 2 โชว์ ได้แก่ Playground 
Zone ประกอบไปด้วย สนามเด็กเล่นแห่งการ
เรียนรู้ขนาดใหญ่ที่จะพัฒนาอีคิว และไอคิวของ
เด็กๆ เพลิดเพลินกับสวนสนุกในร่มและเครื่องเล่น
นานาชนิดที่  Fun Park Zone พร้อมร่วมสนุกกับ 
Robots 4 Kids และ Sport Stacking ใน Talent 
Zone ที่จะมาท้าทายกับความสามารถพิเศษของ
คุณน้องๆหนูๆในการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เชิง
สร้างสรรค์ และกีฬาเรียงแก้วประชันความเร็วที่
น่าตื่นเต้น 

พบกับกิจกรรมไฮไลท์ “Kid Fashion Show” 
การเดินแฟชั่นโชว์ของน้องๆ หนูๆ กับแบรนด์เสื้อผ้า

เด็กชื่อดัง ที่มาพร้อมกับคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด 
นอกจากนี้ ยังมี “Mascot & Cartoon Parade” 
ขบวนพาเรดของเหล่าการ์ตูนชื่อดังที่จะมาพบปะ
เด็กๆ อย่างใกล้ชิด และพิเศษสุดในปีนี้  Ultraman 
และ Salad โชว์จะกลับมาสร้างความสนุกให้กับ
บรรดาแฟนคลับทุกๆวัย ในรูปแบบใหม่ๆ ทั้งหมดนี้
จะทำาให้ 4 วัน แห่งความสุขของเด็กๆ ผ่านไปอย่าง
รวดเร็ว

ทั้งนี้ ในงานยังได้จัดแสดงสินค้าและบริการ
มากมายสำาหรับเด็กจาก 200 บริษัทชั้นนำาที่ยก
ขบวนมาจัดรายการลดราคาพิเศษ อาทิ  เสื้อผ้า
เครื่องแต่งกาย, เครื่องเขียน, ของเล่น, เกมส์, สินค้า
งานอดิเรก, โรงเรียนเอกชนชั้นนำา, โรงเรียนกวด
วิชาที่มีชื่อเสียง, บริการเกี่ยวกับสุขภาพและโรง
พยาบาล, บริการท่องเที่ยว และประกันภัยมาให้
กับทุกครอบครัวได้เลือกชมเลือกซื้ออย่างจุใจ

ขอเตือนว่าคุณหนูๆ และครอบครัวไม่ควร
พลาด สำาหรับงานคิดส์ ออฟ เดอะ เวิลด์ 2011 
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2554  ณ 
อาคาร 1 – 2 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 
0-2833-5123, 0-2833-5109, 0-2641-5955 ต่อ 
402 หรือ www.kidoftheworld.net

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. 
in cooperation with International Promotion & 
Exhibition Co., Ltd (IPEX) will organize KIDS 
OF THE WORLD 2011, Thailand’s well-known 
family event occupying a space of over 10,000 
sqm.

Throughout the 4-day show, kids can learn 
with numerous fun activities in different zones 
- Playground Zone is a gigantic learning play-
ground for developing children’s EQ and IQ, 
Fun Park Zone is an indoor amusement park 
with lots of rides, Talent Zone provides a stage 
for kids’ competition on Sport Stacking and 
Robot 4 Kids.

One of the  most interesting highlight activ-
ity is the “Kid Fashion Show” by top kid brands 
displaying the latest trendy collections which 
visitors have never seen before. Not only will 
kids enjoy various lively activities in all zones, 
but every visitor also can watch the elegant 
and memorable “Mascot & Cartoon Parade”. 

สนุกแค่ไหน ครั้งนี้จะ TOO MUCH ครั้งที่แล้ว มันส์ 
แค่ไหน ครั้งนี้จะ SO MUCH ครั้งที่แล้ว มีความสุข 
แค่ไหน ครั้งนี้จะ VERY MUCH หรือ มันส์ สุข สนุก 
ในแบบ Loving you too much so much very 
much
   แล้วเจอกัน ! วันที่ 19-21 สิงหาคม 2554 
เวลา 19.00 น. ที่ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี 
จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ THAITICKETMAJOR ทุก
สาขา บัตรราคา 500/800/1000/2000/2500/3000 
และ 5000 (VIP) บาท สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร.
0-2669-8846 หรือ http://www.gmmlive.com/
concert/information.php?ConcertId=57

For those who missed the last Bird Asa 
Sanook Concert or want to have that kind of fun 
again, GMM Live under GMM Grammy PCL 
are making that dream come true by bringing 
you an encore concert from Bird Thongchai 
McIntyre titled “BIRD ASA SANOOK ENCORE 
PLUS TOO MUCH SO MUCH VERY MUCH”

GMM has promised to double the fun so 
audiences should prepare to experience an 
unforgettable concert that only Super Star 
No. 1 of Thailand, Thongchai McIntyre, can 
give you.

กลับมาอีกครั้งตามคำาเรียกร้อง
คอนเสิร์ตเบิร์ด อาสาสนุก Encore Plus

Fans All Set to Welcome Bird Asa Sanook Encore Plus!!!

Get ready for Kids of the World 2011!! “The largest learning playground in Thailand”

มุมนี้ของคุณหนูๆ และครอบครัว คิดส์ ออฟ เดอะ เวิลด์ 2011

Furthermore, new versions of Ultraman and 
Salad shows will be displayed during the 
event.

Over 200 exhibitors will showcase kid’s 
products together with special promotions 
and discounts. Visitors can enjoy shopping 
for clothes, stationary, toys, hobby products,
private school services, tutor courses, hospital
and health services, travel packages and 
insurances 

Don’t miss this great opportunity to spend 
precious time with your family in Kids of the 
World 2011 from October 20-23, 2011 at Hall 
1-2, IMPACT Exhibition Center, Muang Thong 
Thani. For more information, please call 0-2833 
5122, 0-2833-5125, 0-2641-5955 #402 or visit 
www.kidoftheworld.net

TOO 
  MUCH

VERY   
  MUCH

SO    
  MUCH

The concert will be held on August 19-21, 
2011 at IMPACT Arena, Muang Thong Thani. 
Tickets are available at ThaiTicketMajor for 
Bt500/ Bt800/ Bt1000/ Bt2000/ Bt2500/ Bt3000 
and VIP seats at Bt5000. For more information, 
please call 0-2669-8846 or visit www.gmmlive.
com/concert/information.php?ConcertId=57
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ด้วยความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุมชั้นนำาติดอันดับ 1 ใน 5 ของเอเชีย
อิมแพ็ค จึงยังคงพัฒนาสิ่งอำานวยความสะดวกตลอด
จนพัฒนาและยกระดับริการสู่ความเป็นมาตรฐาน
สากล ภายใต้การดำาเนินการตามแนวทางธุรกิจและ
การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร Partnership for Success
ให้กับบุคคลากรในทุกระดับตระหนักถึงความเป็น
พันธมิตรสู่ความสำาเร็จ “ความสำาเร็จของลูกค้า คือ 
ความสำาเร็จของเรา” เป็นที่ทราบดีว่ากำาลังสำาคัญที่
จะขับเคลื่อนงานทุกอย่างให้ประสบความสำาเร็จมา
จากความร่วมมือร่วมใจของบุคคลากรทุกระดับชั้น

เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดี สร้างความรัก ความ
สามัคคี ระหว่างเพื่อนพนักงาน อันจะนำามาซึ่งการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลในการส่งเสริมทุกกิจกรรมของลูกค้า
ให้ประสบความสำาเร็จ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 
ที่ผ่านมา อิมแพ็คจึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี 
IMPACT Sport day และกิจกรรมสังสรรค์ IMPACT 
Staff party ขึ้น กิจกรรมความสนุกสนาน ความสามัคคี 
ตลอดจนบรรยากาศงานทั้งหมดถูกรวบรวมมาไว้ใน
เก็บตกฉบับนี้ 

โดย ภิกษุณีอัมพิกา  อัคคชินญาณ  ประธานมูลนิธิปรัชญาปารมิตา

ความมหัศจรรย์ของการเสียเปรียบ
Explorer

เมืองทองเมืองธรรม

ถึงแม้นว่าจะมีคำาพูดที่ว่า  “การเสียเปรียบ
แท้จริงคือได้เปรียบ” แต่คนส่วนใหญ่ก็มักจะชอบ
การได้เปรียบ และไม่ชอบการเสียเปรียบ  เพราะ
ฉะนั้นจึงไม่มีใครยอมเสียเปรียบ มีแต่คนที่คอยจะ
เอาเปรียบผู้อื่น จึงไม่น่าสงสัยเลยว่า คนประเภท
นี้มักจะไม่ได้รับการต้อนรับจากผู้อื่น ด้วยเหตุนี้ 

ปรัชญาของการจะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นนั้น ก็คือการ
รู้จักเสียเปรียบ เพราะการรู้จักเสียเปรียบนี้เป็นวิธี
การสร้างความสมานฉันท์อันแท้จริง

ในอดีตเรามักจะได้ยินเรื่องของขบวนการลวง
โลก หรือพวกสิบแปดมงกุฏ แต่ถ้าเรามองให้ลึกซึ้ง
กว่านี้ เราก็จะเห็นว่าแท้จริงแล้วเกิดจากความโลภ
ของผู้ถูกหลอกเสียส่วนใหญ่ เพราะเราติดในความ
โลภจึงเป็นจุดอ่อนที่จะทำาให้ขบวนการเหล่านี้หลอก
ให้เราตายใจ โดยให้ความหวังว่าจะได้รวยทางลัด 
แต่สุดท้ายก็ถูกหลอก จนหมดตัวเสียเอง  แต่ถ้าเรา
มาดูผู้ที่รู้จักเสียสละ เขาเหล่านั้นต่างหากคือผู้ชนะ
อย่างแท้จริง ยกตัวอย่างในประวัติศาสตร์จีนมี คน
คนหนึ่งชื่อว่า “ต้าอวี๋” ได้เสียสละประโยชน์ส่วนตัว 
เพื่อจะไปแก้ปัญหาน้ำาท่วมให้กับประชาชน ผ่าน
ความยากลำาบากต่างๆนานา  ถ้าแม้นผ่านหน้าบ้าน
ตนสามครั้งก็ไม่เคยคิดจะไปเสวยสุขอยู่ที่บ้าน และ
ในที่สุดประชาชนต่างก็ศรัทธา และยกให้ท่านเป็น
กษัตริย์ ผู้ทรงคุณธรรม  และอีกเรื่องในประวัติศาสตร์
จีนคือ เรื่อง “สหายแท้คู่โลก ก่วนเปา”  มีขุนนาง
จีนคนหนึ่งชื่อว่าเปาซูหยา เปาซูหยามีสหายรักคน

หนึ่งชื่อว่าก่วนจ้ง  คนทั้งหลายมักจะมองว่าก่วนจ้ง
มักจะเอาเปรียบเปาซูหยาอยู่เสมอ แต่เปาซูหยาไม่
เคยคิดร้ายต่อก่วนจ้ง และมักจะแก้ต่างให้ก่วนจ้ง
อยู่เสมอ มิหนำาซ้ำายังเสนอชื่อก่วนจ้งให้เป็นมหา
อำามาตย์ จากเหตุการณ์นี้ถ้ามองแบบธรรมดา อาจ
จะคิดว่าเปาซูหยาโง่ และเสียเปรียบ แต่แท้จริงแล้ว
เปาซูหยาไม่เพียงแต่จะได้มิตรภาพ ยังส่งเสริมให้
ชาติได้มีบุคคลากรที่ดี  ซึ่งต่อมากว่นจ้งคือบุคคล
สำาคัญคนหนึ่งของจีนในเรื่องการพัฒนาประเทศ
ชาติ

ในคำาสุภาษิตของจีนชาวฮกเกี้ ยนมีอยู่ ว่ า 
“พระพุทธเจ้าทรงเมตตาสงสารคนโง่”  และมีนิทาน
ของจีนอยู่เรื่องหนึ่งว่า มีผีที่จะรอไปเกิดในโลก
มนุษย์อยู่สองตน ยมบาลก็ถามผีว่าจะไปเลือกเกิด
เป็นอะไรในโลกมนุษย์ มีให้เลือกอยู่สองทาง หนึ่ง
คือ เลือกที่จะเป็นผู้ให้ สองคือเลือกที่จะเป็นผู้รับ  ผี
ตนแรกเลือกที่จะเป็นผู้รับ เพราะคิดว่าตนเองฉลาด 
เพราะจะได้มาเสวยสุขนั่งกินนอนกินในโลกมนุษย์  
ผีตนที่สองเลือกไม่ทันผีตนแรก แต่ก็ไม่คิดอะไรก็
เลือกที่จะเป็นผู้ให้ สุดท้ายยมบาลก็ตัดสินให้ผีตน

แรกเกิดเป็นขอทานเพื่อจะเป็นผู้รับไปตลอดชีวิต  
คนที่สองเกิดเป็นเศษฐี เพราะจะได้เป็นผู้ให้

 จากนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การเสียสละ 
ไม่คิดร้ายใคร และยอมเสียเปรียบ เรียกได้ว่าเป็นผู้
ที่ร่ำารวยอย่างแท้จริง  ซึ่งตรงข้ามกับการเอารัดเอา
เปรียบผู้อื่น มีแต่จะรับจากผู้อื่นอยู่เสมอ อย่างนี้แล้ว
เรียกได้ว่าเป็นผู้ยากจนอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้น
การเอาเปรียบมิใช่การได้เปรียบ การเสียเปรียบหา
ใช่การเสียไป ซึ่งแท้จริงนั้นการเสียเปรียบคือการ ได้
เปรียบอย่างแท้จริง 

ดั่งคำาภาษิตของจีนที่ว่า “ ตาแก่เสียม้าไปหาใช่
เรื่องอัปมงคล”   เพราะถ้าเรามีจิตใจที่ดี สนองตาม
เหตุปัจจัยอันดีงาม และให้การช่วยเหลือผู้อื่นเป็น
สำาคัญ ถึงแม้นว่า อาจจะดูเป็นการเสียเปรียบ แต่
สุดท้ายนั้นผลแห่งกรรมดีก็ไม่ได้ทำาให้เราเสียเปรียบ 
เพราะการเสียเปรียบหาใช่การเสียไป  เพราะสิ่งใด
ในโลก ถ้าจะเป็นของของเราแล้วก็เป็นจะของเราอยู่
วันยังค่ำา  ฉะนั้น คนจีนมักจะพูดว่า “การเสียเปรียบ
คือลาภอันประเสริฐ” นี่ก็ชี้ให้เห็นถึงภูมิปัญญาของ
คนจีนในอดีตนั่นเอง
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Food Selection

Novotel Bangkok IMPACT is pleased to introduce 
you to The Square, a proud addition to the wide range of 
dining options at IMPACT Muang Thong Thani.  Located 
on the mezzanine level of the stylish new Novotel hotel, 
Executive Chef William Ong invites you to dine with us 
breakfast, lunch or dinner, seven days a week.  Enjoy 
a wide range of international and regional Thai favorites, 
available in a tempting buffet, or select from our ever-
changing a la carte offerings.  

Pictured above is one of many signature dishes we 
will present in the IMPACT Family Paper, Silver Codfish.  
Perfectly pan-seared and seated on pencil asparagus 

@ Novotel Bangkok IMPACT

Yau Yat Chuen recommends this special dish through 

July. Sliced chicken is marinated in light soy and black 

soy sauce, and then blended with crystallized sugar. 

Afterwards, the chef gently enhances the flavor with 

Chinese wine and herbs, allowing it to marinate for 15-

20 minutes for the perfect taste. It comes served with 

hot steamed rice. 

Location: Food Atrium, Ground floor IMPACT 

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

Welcome to a rainy season! Bring your family members

to savor the special menu at Hong Kong Fisherman 

Suki & Restaurant during July.  This month’s promotion 

introduces the “Grilled Tiger prawn platter”, a large tiger 

prawn cooked with fresh spices and served at your table by 

IMPACT master chef Chan Yiu Lam. Come enjoy this delicacy 

at Hong Kong Fisherman everyday during 11.00-23.00 hrs. 

Location:  Lobby Hall 8, IMPACT Exhibition Center, Muang 

Thong Thani Tel. 0-2833-5434

อิ่มอร่อยกับเมนูข้าวไก่ซีอิ๊ว
@ เหยา ยัต เฉิน

พบกับเมนูสุดพิเศษ กุ้งลายเสือกระทะร้อน 
@ ฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน

Chicken rice with soy sauce Grilled Tiger prawn Platter

Find
Me

Find
Me

เหยา ยัต เฉิน แนะนำาเมนูสูตรเด็ดเฉพาะ
ของทางร้าน ประจำาเดือนกรกฏาคม นั่นคือ
ข้าวไก่ซีอิ๊ว เมนูนี้แม้จะมีชื่อธรรมดาๆ แต่
ขอบอกว่าจากกลิ่นหอมๆ ของข้าวสวย 
บวกกับเนื้อไก่นุ่มชิ้นขนาดพอดีคำา ที่มี
ความหอมหวานด้วยการหมักซีอิ๊วดำาและ
ซีอิ๊วขาว คลุกเคล้ากับน้ำาตาลกรวด ปรุงรส
ด้วยเหล้าจีน ทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีให้
น้ำาปรุงซึมเข้าถึงเนื้อไก่ แล้วเติมเครื่องยา
จีนเพิ่มกลิ่นหอม แล้วนำาไปทำาให้สุก เสิร์ฟ
ร้อนๆ บนข้าวสวย เท่านี้ก็ทำาให้ใครหลาย
คนมีความสุขกับการทานจนวางช้อนไม่ลง
ทีเดียว

ชั้น 1 ฟู้ดเอเทรียม อาคารชาเลนเจอร์ 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี โทร. 0-2833-4044

ฤดูฝนนี้ ฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน ขอเอาใจทุก
คนในครอบครัวด้วยเมนูอาหารทะเล กุ้ง
ลายเสือกระทะร้อน จากซีฟู้ดสูตรเด็ดเสิร์ฟ
พร้อมกุ้งลายเสือกระทะร้อน โดยตัวกุ้งที่
คัดพิเศษ เลือกเฉพาะกุ้งลายเสือ ตัวโต สด 
เนื้อแน่น ให้รสชาติความมันและหวานนิดๆ 
ราดด้วยน้ำาซอสเข้มข้น เติมความพิเศษ
ด้วยเครื่องยาจีนเพิ่มความหอมสมุนไพร
จีนอันเป็นเอกลักษณ์ของเชฟชาน ยิ้ว หลำา 
พ่อครัวมือหนึ่งแห่งร้าน ฮ่องกง ฟิชเชอร์
แมน ทั้งรสและกลิ่นที่ลงตัวชวนให้ลิ้มลอง
เป็นพิเศษสำาหรับเมนู กุ้งลายเสือกระทะร้อน

ร้านอาหาร “ฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน”
ล็อบบี้ อาคาร 8 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี 
โทรศัพท์ 0-2833-5434

มิสเตอร์อิม ขอแนะนำาห้องอาหาร เดอะ สแควร์
แห่งโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค เป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกสำาหรับทุกท่าน ที่มายัง อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี และเดอะ สแควร์ ขอเชิญชวนทุกท่านมาลิ้มลอง
อาหารนานาชนิดที่รังสรรค์ โดยเชฟวิลเลี่ยม อ่อง ซึ่งมี
หลากหลายทางเมนูให้ท่านสัมผัสไม่ว่าจะเป็นอาหาร
นานาชาติ หรือ อาหารไทย รวมไปถึงบุฟเฟต์ และเมนู 
อะลาคาท ที่พร้อมเสิร์ฟ์ทุกวันในมื้อเช้า กลางวัน และ 
เย็น 

Special
Me

Special
Me

...ปลาคอดร์

สำาหรับเมนูอาหารแนะนำาฉบับนี้เป็นเมนูที่เรียกว่า ปลา
คอดร์ เสิร์ฟพร้อมหน่อไม้ฝรั่งหั่นเป็นแท่งเล็กๆ วางบน
ฝักทองบด ตกแต่งด้วยหอมเจียวและมะเขือเทศย่าง
ในซอสเชอร์รี่ไวน์ ซึ่งเราขอแนะนำาให้ท่านทานพร้อม
กับ Light Sauvignon Blanc และเพิ่มรสชาติของจาน
นี้ด้วย Chardonnay

เดอะ สแควร์ เต็มไปด้วยเมนูอาหารนานาชนิด โดย
การปรุงของเชฟมือหนึ่ง ที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อย ใน
บรรยากาศผ่อนคลายกับครอบครัว เพื่อน คนที่คุณรัก 
หรือจะใช้เป็นพื้นที่ทางการสำาหรับการนัดพบพูดคุย

ติดต่อธุรกิจก็ได้เช่นกัน 
ทั้งนี้ เตรียมพบกับหลากหลายเมนูแนะนำาจากห้อง

อาหารอิตตาเลี่ยน Prego Trattoria รวมถึงไวน์ชั้นนำา
ต่างๆ ที่พร้อมนำาเสนอในบรรยากาศสุดโรแมนติกริม
สระน้ำาของโนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค ได้ในฉบับหน้า 

and pumpkin mash, the dish is garnished with deep-
fried leek and cherry vine tomato.  While Codfish is often 
recommended with a light Sauvignon Blanc, this savory 
preparation works equally well with a more full-bodied 
Chardonnay.  

We invite you to try this and many more of Chef Ong’s 
favorites at The Square.  Whether dining with business 
clients, or relaxing with friends and family, Novotel Bangkok
IMPACT and The Square are eager to welcome you.  
Next issue, please look for a signature dish from Prego 
Trattoria.  Located on the ground floor of the IMPACT 
Convention Center and overlooking the Novotel swimming 
pool, Prego serves regional Italian cuisine and wines of 
the world.

For advance reservations and information, please 
contact us at 02-833-4888 or H8059-FB1@accor.com

เมนูพิเศษ
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จานแนะนำาโดย มิสเตอร์อิม
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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

Food Selection

Beyond the professional facilities and service 

management for exhibitions, conferences, seminars and 

events at IMPACT, you may not be aware that another 

department plays a vital role in offering the most memorable

experiences to customers and guests, IMPACT Kitchen.

An impressive assortment of over 1,000 bakery products

at IMPACT are created and attractively displayed with the 

utmost care for quality and consistency, just like the services

in all our departments.

The mastermind behind the success of bakery services

is Mr. Ruetchatchai Phlaengsusirichai, Pastry Chef whose 

work ethic is the creative and driving force behind the 

bakery’s winning recognition.

“Our priorities lie in perfecting customers experience 

for every function regardless of its scale. Whether it be 

a function with 100 or 10,000 guests, our 10 years of 

experience makes us ready for any special occasion. 

Imported from trusted suppliers to ensure freshness, taste 

and customer satisfaction, all ingredients are of the finest

quality. Moreover, our team constantly brainstorms to de-

velop trendy and unique products.  As a result, over 1,000 

menus are currently offered and well accepted by IMPACT 

หลายท่านที่แวะมาเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า 
งานประชุม สัมมนาและนิทรรศการต่างๆ ของ
อิมแพ็ค อาจไม่ทราบว่า นอกเหนือจากความ
พร้อมของสถานที่ สิ่งอำานวยความสะดวก ตลอด
จนบริการที่ดีเยี่ยมแล้ว อิมแพ็ค ยังพร้อมด้วยการ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะเมนูเบเกอรี่
ที่ถือเป็นเมนูอร่อยสุดยอด โดยการปรุงแต่งของ
ทีมเชฟผู้มากประสบการณ์ การันตีด้วยรางวัลจาก
หลากหลายเวทีประกวด 

เบเกอรี่ อิมแพ็คยังมีความโดดเด่น ที่ความ
หลากหลายของเมนูเบเกอรี่กว่า 1,000 เมนู 
นอกจากนี้ ด้วยรูปลักษณ์ที่ชวนรับประทาน โดย
การอวดโฉมการจัดวางอย่างสวยงามเบื้องหน้า
แล้ว เบื้องหลังของการเนรมิตแต่ละเมนูนับว่ามี
ความน่าสนใจอย่างยิ่ง 

เชฟฤธ์ชัชชัย แผลงสุสิริชัย ผู้อยู่เบื้องหลัง
ความสำาเร็จของเบเกอรี่อิมแพ็ค เปิดเผยถึงหัวใจ
หลักของการทำางาน ในฐานะผู้คิดค้นและผลัก
ดันการบริการเบเกอรี่ จนได้รับการยอมรับในวง
กว้างว่า “เราให้ความสำาคัญกับความประทับใจ
ของลูกค้าทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานที่มี
จำานวนคนจากหลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่น ซึ่งจาก
ประสบการณ์ในการจัดประชุม สัมมนาตลอดระยะ
เวลา 10 ปี ทำาให้เรามีความพร้อมในการบริหาร
จัดการเป็นพิเศษเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ เราก็เลือกที่
คุณภาพดี และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย 
บางอย่างเราสั่งนำาเข้าจากต่างประเทศโดยตรง 

The Most Delectable Gifts… 
Bakery Products from IMPACT Kitchen

สุดยอดเบเกอรี่จาก
ครัวอิมแพ็ค

ทำาให้คงคุณค่าของรสชาติและตรงใจลูกค้ามาก
ที่สุด 

นอกจากนี้ ในเรื่องของการพัฒนารูปแบบของ
เบเกอรี่ ก็มีการหารือเกี่ยวกับเทรนด์รวมทั้งรูปแบบ
ที่เป็นเอกลักษณ์อยู่เป็นประจำา จนปัจจุบันเรามีเมนู
เบเกอรี่ที่พร้อมรังสรรค์ให้กับลูกค้าได้กว่า 1,000 
รายการ ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าล้วนให้การยอมรับ
เบเกอรี่ของอิมแพ็คเป็นอย่างดี” 

แน่นอนว่า ผลงานที่ดีย่อมต้องมาจากผู้
สร้างสรรค์ที่มากฝีมือ อิมแพ็ค มอบโอกาสให้กับ
ทีมเชฟหน้าใหม่ได้พัฒนาฝีมือและสร้างผลงานให้
เป็นที่รู้จักในระดับสากล โดยการส่งลงประกวดทั้ง
ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ดังเช่น การ
แข่งขันรายการล่าสุด “ไทยแลนด์ เชฟ คอมเพ็ท
ทิชั่น 2011” ซึ่งทีมเชฟอิมแพ็คประสบความสำาเร็จ
กวาดรางวัลต่างๆ  มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การแกะ
สลักผัก-ผลไม้ การแกะสลักน้ำาแข็ง ขนมไทย และ
การออกแบบเค้ก เป็นต้น

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
ความใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะมอบบริการเบเกอรี่แสน
อร่อย สำาหรับเป็นของขวัญสร้างความประทับใจ
ให้กับลูกค้า มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบ
ความอิ่มอร่อยและความประทับใจ ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอฟ แอนด์ บี คอล
เซ็นเตอร์ 0-2833-5171 ได้ทุกวัน 

customers.”

As great products are made by creative minds, new 

recruits will be given opportunities to improve their skills 

and show their talents at the international level by joining

both local and international competitions such as the 

recent “Thailand Chef Competition 2011” where our team 

of chefs outshone themselves and collectively won several 

awards for fruit and vegetable carving, ice carving,

traditional Thai desserts, and cake design.

All these accomplishments reflect the F&B’s commitment 

and dedication to deliver the most memorable experiences

for our customers as we achieve milestone after milestone 

and our status grows through word of mouth.

Come join our successful team and demonstrate your 

skills to impress our customers! For more information, 

please contact F&B Call center at tel. 0-2833-5171. 
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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

อิมแพ็ค ปลื้มได้รับเลือกจากกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข รับมอบบัตรประจำาตัวผู้ที่ผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำาหรับผู้สัมผัสอาหาร
ตามมาตรฐานของกรมอนามัย ให้กับพนักงานในส่วนรับ
ผิดชอบฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม และเป็นรายแรกของ
ประเทศในกลุ่มศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ
เพื่อสร้างความมั่นใจอีกระดับให้กับผู้บริโภคในมาตรฐาน
การรับรองของกรมอนามัย

เรื่องอาหารเป็นเรื่องสำาคัญที่หลายๆคนให้ความใส่ใจ 
ทั้งในเรื่องความสด สะอาด และปลอดภัย โดยทางกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สถานประกอบการต่างๆปฏิบัติตามมาตรา
ฐานการสุขาภิบาลอาหาร โดยมีการออกบัตรประจำาตัวผู้
สัมผัสอาหาร เพื่อเป็นการรับรองด้านความสะอาดและ
ปลอดภัยและการบริการที่ดี ล่าสุดฝ่ายอาหารและเครื่อง
ดื่มของอิมแพ็คได้ผ่านการรับรอง พร้อมทั้งพนักงานยังได้
รับบัตรประจำาตัวผู้สัมผัสอาหารจากกรมอนามัยเป็นศูนย์ฯ
แรก 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 ดร.นพ. สมยศ ดีรัศมี
อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัด
พิ ธี มอบบัตรประจำ าตั วผู้ สั มผั สอาหารให้แก่ คณะ
ผู้บริหารและพนักงานฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มของ
อิมแพ็ค เพื่อรับรองมาตราฐานและยืนยันว่าอิมแพ็ค
นั้นมีความใส่ใจในเรื่องความสะอาดและคุณภาพทั้งใน
ด้านการปรุง การสัมผัสอาหาร และการบริการที่ได้มาตรา
ฐาน โดยมีพนักงานที่ได้รับใบประกาศจำานวน 348 คน ซึ่ง
งานนี้ คุณลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป ได้เข้าร่วมแสดง
ความยินดีแก่ คุณชวนิช สิริสิงหล ผู้อำานวยการฝ่ายอาหาร
และเครื่องดื่ม, คุณเจอเรอมี่ ลิม หัวหน้าเชฟ และพนักงาน
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกคนที่ได้รับบัตรดังกล่าว

อนึ่ง บัตรประจำาตัวผู้สัมผัสอาหารนั้น ไม่ใช่จะ
สามารถแจกให้กับสถานประกอบการใดก็ได้ การจะได้
รับบัตรนั้นต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรการสุขาภิบาล
อาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับรองว่า
ได้มาตราฐาน ทั้งในด้านความสะอาด ปลอดภัย และการ
บริการที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง ซึ่งนั่นก็คือหลักการของ
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มของทางอิมแพ็คยึดมั่นมาตลอด

Fresh, clean and safe food is something everyone 
cares about. The Department of Health, that encourages
and supports all establishments to follow the standards 
of the Bureau of Food and Water Sanitation, has 
implemented the Food Handler Card as a guarantee 
of clean and safe food along with excellent service. 
The Food Handler Card is only given to those who 
have successfully completed the full training program.

IMPACT has always dedicated itself to the highest 
standards of food sanitation and cooking procedures 
in its Food and Beverage Department in order to 
serve the best products to its customers.  In addition, 
improving employee skills has been an integral part of 
that success. To date, 348 IMPACT employees have 
completed the Food Handler training course, helping
IMPACT to be the first exhibition and convention center
 to receive The Food Handler Card in Thailand.

อิมแพ็ค รับประกันคุณภาพความสะอาดและปลอดภัย 
ด้วยบัตรประจำาตัวผู้สัมผัสอาหาร จากกรมอนามัยเป็นศูนย์ฯ แรก

On the 29th March 2011, Dr. Somyos Deerasamee, 
Director-General of the Department of Health, honored
them by presenting the Food Handler Card to each 
of the 348 employees of IMPACT who completed the 
course. Also attending the ceremony was Mr. Loy 
Joon How, IMPACT General Manager, who congratulated
Mr. Chawanich Sirisinghol, Director of Food and 
Beverage Department, Executive Chef Mr. Jeremy 
Lim and all the employees who earned the card. 
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IMPACT continues commitment to Food Safety and Sanitation, 
being the first exhibition and convention center to earn The Food Handler Card in Thailand 
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 • ประเภทการแข่งขันแกะสลักผัก-ผลไม้ (บุคคล) : 
    คุณเดือนเพ็ญ สุขไสย ตำาแหน่ง Demi Chef ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
 • ประเภทการแข่งขันแกะสลักน้ำาแข็ง (ทีม) : 
    คุณประกรณ์ กูลแก้ว ตำาแหน่ง ICE Carving Chef และ
    คุณทองสา ไตรโพธิ์ธร ตำาแหน่ง Commis III (Bakery) ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 • ประเภทการแข่งขันขนมไทย (บุคคล) : 
                   คุณอรรถพล ปัญญามัง ตำาแหน่ง Commis II (Bakery)   ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 •  ประเภทการแข่งขันแกะสลักน้ำาแข็ง (บุคคล) : 
                   คุณทองสา ไตรโพธิ์ธร ตำาแหน่ง Commis III (Bakery) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 , 
                   คุณประกรณ์ กูลแก้ว ตำาแหน่ง ICE Carving Chef รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 , 
                   คุณปัณณวิชญ์ ซื่อภคภูติวัฒน์ ตำาแหน่ง Asst. Ice Carving Chef 
                   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
 • ประเภทการแข่งขันออกแบบเค้ก (ทีม) : 
                  คุณณัฐพล เฉลิมพิชัย ตำาแหน่ง Commis III , 
                  คุณศรัณยู ละอองเภา Commis II (Pastry) ,
                  คุณสุภาพร สุถาลา Commis II (Pastry) ได้รับรางวัลชนะเลิศ

1) . Free Style Ice Carving: Team of 2 (Overall Winner, Gold Medal)
 • Mr. Prakorn Kulkaew, Ice Carving Chef
 • Mr. Thongsa Traiphotorn, Commis III (Bakery)

2). Plated Dessert, Thai flavors: Individual (Overall Winner, Gold Medal)
 • Mr. Attapon  zanyamang, Commis II (Bakery)

3). “Live” Cake Decoration Thai Theme: Team of 3 (Overall Winner, Silver Medal)
 • Mr. Natthapol Sikiew, Commis III
 • Mr. Saranyoo La-ong Phao, Commis II (Pastry)
 • Ms. Supaporn Suthala, Commis II (Pastry)

4) . Fruit and Vegetable Carving on Stage: Individual (Silver Medal)
 • Ms. Duenpen Suksai, Demi Chef

5). Fruit and Vegetable Carving Display: Team of 3 (Diploma)
 • Mr. Suchart Saomanm, Asst. Pastry Chef (5)
 • Mr. Thongsa Traiphotorn, Commis III (Bakery)
 • Mr. Chalermpong Kayanha, Chef de Partie

6). Free Style Ice Carving: Individual
 • Mr. Thongsa Traiphotorn, Commis III (Bakery) : (Bronze Medal)
 • Mr. Prakorn Kulkarw, Ice Carving Chef : (Silver Medal)      
 • Mr. Pannawith Suephakaphumwat, Asst. Ice Carving Chef : (Bronze Medal)

IMPACT Chefs Team win the prize of  “Thailand Chefs Competition 2011” at IMPACT Challenger 1-3, 
Muang Thong Thani which organized by Department Export Promotion Ministry of Commerce during 
on May 25-29, 2011

บีโอไอ แฟร์ 2011 งานแสดงนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติยิ่งใหญ่ระดับชาติ โดยสำานักคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ (BOI) ซึ่งจะ
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-25 พฤศจิกายน 2554 ณ ศูนย์
แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่น
ด้านการลงทุนให้กับนักธุรกิจไทยและต่างชาติ พร้อม
ร่วมเฉลิมฉลองวโรกาสปีมหามงคลพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 
หรือ 84 พรรษา

โดยขณะนี้มีบริษัทไทยและต่างชาติแสดงความ
สนใจเข้าจองพื้นที่แสดงนิทรรศการครบแล้วทั้ง 84 
พาวิลเลี่ยน (ตรงกับปีเฉลิมพระชนมพรรษา) โดย
ส่วนใหญ่เป็นบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมเครื่อง
ใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมกระดาษ 
และอุตสาหกรรมซอฟแวร์แอนิเมชั่น อาทิ ปตท., เอสซี
จี, ซีพี, โตโยต้า, ฮอนด้า, อีซูซุ, ซัมซุง, โซนี่, พานาโซนิค 
เป็นต้น 

BOI Fair 2011   with the theme of “Going 
Green for the Future” is an important project in 
which government and private sectors cooperate 
to show the strength and potential of Thailand’s 
many industries. The Prime Minister said that he 
was certain the BOI Fair 2011 will create a better 
image of Thailand and increase the confidence 
that both Thai people and foreigners have in the 
country. It will be held from 10th-25th November 
2011 at the IMPACT Exhibition and Convention
Center at Muang Thong Thani, and is being 
organized by the Office of the Board of Investment,
or BOI. So far, the event is being well received 
by Thai corporations and the international private 
sectors. 

Since the official launch of BOI Fair 2011 late 
last year, a total of 84 outdoor pavilions have 
been sold. Among the 31 companies already 
signing contract to attend the event are major 
industry leaders from the automotive and auto 
parts sectors, electrical and electronics, food and 
beverage, petrochemical, paper, and animation 
software fields.  These include, PTT Public Company
Limited; SCG; Charoen Pokphand Group; Toyota 
Motors Thailand Co., Ltd.; Asian Honda Motor 
Co., Ltd.; Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd.; 
Samsung Electronics (Thailand) Co., Ltd.; SONY 
Thai and Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd. 

มาจัดแสดงร่วมกันบนพื้นที่ภายนอกและภายใน
อาคารของอิมแพ็ค เมืองทองธานี รวมกว่า 240,000 
ตร.ม. หรือขนาดเท่ากับ 33 สนามฟุตบอลขนาด
มาตรฐาน  โดยการจัดแสดงนิทรรศการศาลากลาง
แจ้ง หรือ พาวิลเลี่ยน (Pavilion) จำานวน 84 พาวิล
เลี่ยน นอกจากจะมีศาลาการจัดแสดงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆ ของภาคเอกชนแล้ว ยังมีการจัดศาลา
ประเทศไทย หรือ ไทยแลนด์ พาวิลเล่ียน และศาลาบีโอไอ
นำาเสนอเรื่องการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การออกแบบศาลาและนิทรรศการครั้งนี้จะเน้น
ความทันสมัย เรียบง่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
ผสมผสานความเป็นไทย ส่วนการนำาเสนอจะใช้
เทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ทันสมัย ทำาให้ผู้เข้าชมงาน
สามารถมีส่วนร่วมและโต้ตอบกับการนำาเสนอ (Inter-
active) ได้ และที่สำาคัญการออกแบบและเลือกใช้วัสดุ
ก่อสร้างจะสอดคล้องกับแนวคิดการจัดงาน ที่ว่า 
Going Green for the Future คือ การออกแบบและใช้
วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้ การออกแบบตกแต่งพาวิลเลี่ยน การจัด
นิทรรศการของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงไฮไลท์ของ
งาน บีโอไอ แฟร์ 2011 จะเป็นอย่างไร ติดตามได้จาก
คอลัมน์ เกาะติด BOI Fair 2011 กันต่อในฉบับหน้า 
และหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
0-2553-8300 หรือ www.boifair2011.com

BOI Fair 2011
Going Green for the Future

โลกสดใส ไทยยั่งยืนFollow
เกาะติด

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

The fair includes both outdoor and indoor 
venues covering around 240,000 square metres 
of space. The 84 outdoor pavilions of leading 
companies are the exhibition highlights of BOI 
Fair 2011, where technologies and innovations 
reflecting the theme of “Going Green for the Future”
 will be showcased. In addition to the pavilions 
exhibited by the private sector, the Thailand 
Pavilion and BOI Pavilion will also be in the fair’s 
spotlight. The BOI pavilions will be designed 
and constructed as environmental-friendly and 
energy-saving buildings so that the two exhibition
highlights of the BOI Fair 2011 will reflect the 
theme of “Going Green for The Future”. Further 
information about BOI Fair 2011 will be included
in our next issue. If you have any questions, 
please call 0-2553-8300 or visit us at 
www.boifair2011.com

2011 

อิมแพ็คยกครัวส่งทีมเชฟเบเกอรี่ เข้าประลองฝีมือในงานแสดงสินค้าอาหาร 2554 เมื่อวันที่ 
25-29 พฤษภาคม 2554 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี  ซึ่งจัดโดย กรมส่ง
เสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์  สุดปลื้มเมื่อผลการแข่งขันออกมาทีมเชฟอิมแพ็คคว้ารางวัล
มากมาย ได้แก่

เชฟอิมแพ็คโชว์ศักยภาพมาตรฐานเบเกอรี่ระดับเวิล์ดคลาส
กวาดรางวัลจากการแข่งขันสุดยอดเชฟประเทศไทย
ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2554

IMPACT Chefs win Thailand Chefs Competition 2011

งานแสดงนิทรรศการยิ่งใหญ่ระดับชาติ
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สนใจสมัครสมาชิก IMPACT SOCIETY
โทร. 0-2833-5390, 0-2833-5292
E-mail : impactsociety@impact.co.th,
          vrm@impact.co.th

มอบสวนลดพิเศษถึง 91% และเพียงแสดงบัตร Impact Society
รับโปรแกรมพุงทลาย จายเพียง 999 บาท จากปกติ 11,500 บาท
สงวนสิทธ์ิ 1 บัตรตอ 1 สิทธ์ิเทาน้ัน
สอบถามเพ่ิมเติมโทร.0-2992-0000 *วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2554

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

สัมผัสทรีตเมนตระดับโลก Hair fusion เสนผมข้ึนจริง ไดผลชัวร
จากราคา 3,000 บาท เหลือเพียง 199 บาท ลิขสิทธ์ิเฉพาะแฮรแมกซเทาน้ัน
พรอมรับการตรวจวิเคราะหสุขภาพผมและหนังศีรษะ มูลคา 1,000 บาท ฟรี...!
 

สยามพารากอน (ช้ัน3) โทร.0-2610-9596-7
อาคารชินวัตร 3 (ช้ัน32) โทร.02-949-2400-4
เซ็นทรัล พลาซา บางนา (ช้ัน35) โทร.02-745-6277-8
www.parnaliwellness.com

มอบสวนลดพิเศษ 20 % สำหรับทรีทเมนทสปา

IMPACT Society ร่วมยินดี

    อิมแพ็ค โซไซตี้ ขอเชิญชวนทุกครอบครัวหรรษามาร่วมกิจกรรม 
“เคล็ดลับจานเด็ด จากครัวอิมแพ็ค” ประจำเดือนกรกฎาคม กับเมนู
สปา เก ็ตต ี ้ แสนอร ่อย โดยเชฟม ืออาช ีพจากร ้ านอาหารช ื ่อด ัง 
“บ ิส โตร เดอ แชม เปญ” ในว ัน เส าร ์ท ี ่  9  กรกฎาคม 2554
ณ จูป ิ เตอร์ 12-13 อาคารชาเลนเจอร์ อ ิมแพ็ค เม ืองทองธานี 
หลังจากกิจกรรมอิ่มอร่อยแล้ว 
   ขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกมาอิ่มบุญกันต่อกับกิจกรรมการบริจาค
โลหิต ในวันจ ันทร์ท ี ่  12 กันยายน 2554 ณ ห้องฟีน ิกซ ์ 1-2 
อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
   สนใจสอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั ่งเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 
โทร. 0-2833-5292  

กิจกรรมดีๆ ที่มีมาไม่ขาดสาย อิมแพ็ค โซไซตี้ 
เชิญชวนเพื่อนสมาชิกร่วมรับความสุข สนุกสนาน

        อิมแพ็ค โซไซตี้ ขอแสดงความยินดีกับคุณธนน ปิยะรัตน์ 

สมาชิกอิมแพ็ค โซไซตี้ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแพ็คเกจท่องเที่ยว

จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่า 6,000 บาท

   สิทธิประโยชนสำหรับบัตรจูเนียร
 คาสมัคร 100 บาท สมาชิกจะไดรับทันที
 คูปองจัดงานวันเกิดที่รานอาหาร Terrazza หรือ 
    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, คอรสเรียนพิเศษ, 
    คูปองรับประทานอาหาร และแพ็คเกจเที่ยวในประเทศ) 
    สิทธิ์ในการเขารวมกิจกรรมประจำเดือน IMPACT Society Junior 
    ที่จัดขึ้นทุกเดือน เชน Cooking Class, DIY, Camping,
    ทองเที่ยวสวนสนุก เปนตน

          เก็บตกภาพความประทับใจของกิจกรรมอิมแพ็ค โซไซตี้ ประจำเดือนพฤษภาคม “บัวลอยสามสี” ที่ร้านอาหารมโนราห์ บริเวณล็อบบี้ อาคารชาเลนเจอร์ 3 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื ่อวันอาทิตย์ที ่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา แม้จะจบลงไปแล้ว แต่เชื ่อว่าสมาชิก อิมแพ็ค โซไซตี้ ทั ้งรุ ่นเล็ก รุ ่นใหญ่กว่า 30 ท่าน 

จะจดจำบรรยากาศความสุข สนุกสนาน เสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และความประทับใจ จากการได้ร่วมรังสรรเมนู บัวลอยสามสี กับทีมเชฟของอิมแพ็ค 
ที่คอยให้คำแนะนำรวมถึงดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดงาน จนกระทั่งได้บัวลอยหอมหวานแสนอร่อยน่าทาน ถูกใจทั้งคนทำและคนสอนถ้วนหน้า : ) 

ประมวลภาพกิจกรรมความสุข ของสมาชิกอิมแพ็ค โซไซตี้ และ อิมแพ็ค โซไซตี้ จูเนียร์ 

IMPACT SOCIETY
IMPACT Society
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    อิมแพ็ค โซไซตี้ ขอเชิญชวนทุกครอบครัวหรรษามาร่วมกิจกรรม 
“เคล็ดลับจานเด็ด จากครัวอิมแพ็ค” ประจำเดือนกรกฎาคม กับเมนู
สปา เก ็ตต ี ้ แสนอร ่อย โดยเชฟม ืออาช ีพจากร ้ านอาหารช ื ่อด ัง 
“บ ิส โตร เดอ แชม เปญ” ในว ัน เส าร ์ท ี ่  9  กรกฎาคม 2554
ณ จูป ิ เตอร์ 12-13 อาคารชาเลนเจอร์ อ ิมแพ็ค เม ืองทองธานี 
หลังจากกิจกรรมอิ่มอร่อยแล้ว 
   ขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกมาอิ่มบุญกันต่อกับกิจกรรมการบริจาค
โลหิต ในวันจ ันทร์ท ี ่  12 กันยายน 2554 ณ ห้องฟีน ิกซ ์ 1-2 
อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
   สนใจสอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั ่งเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 
โทร. 0-2833-5292  

กิจกรรมดีๆ ที่มีมาไม่ขาดสาย อิมแพ็ค โซไซตี้ 
เชิญชวนเพื่อนสมาชิกร่วมรับความสุข สนุกสนาน

        อิมแพ็ค โซไซตี้ ขอแสดงความยินดีกับคุณธนน ปิยะรัตน์ 

สมาชิกอิมแพ็ค โซไซตี้ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแพ็คเกจท่องเที่ยว

จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่า 6,000 บาท

   สิทธิประโยชนสำหรับบัตรจูเนียร
 คาสมัคร 100 บาท สมาชิกจะไดรับทันที
 คูปองจัดงานวันเกิดที่รานอาหาร Terrazza หรือ 
    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, คอรสเรียนพิเศษ, 
    คูปองรับประทานอาหาร และแพ็คเกจเที่ยวในประเทศ) 
    สิทธิ์ในการเขารวมกิจกรรมประจำเดือน IMPACT Society Junior 
    ที่จัดขึ้นทุกเดือน เชน Cooking Class, DIY, Camping,
    ทองเที่ยวสวนสนุก เปนตน

          เก็บตกภาพความประทับใจของกิจกรรมอิมแพ็ค โซไซตี้ ประจำเดือนพฤษภาคม “บัวลอยสามสี” ที่ร้านอาหารมโนราห์ บริเวณล็อบบี้ อาคารชาเลนเจอร์ 3 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื ่อวันอาทิตย์ที ่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา แม้จะจบลงไปแล้ว แต่เชื ่อว่าสมาชิก อิมแพ็ค โซไซตี้ ทั ้งรุ ่นเล็ก รุ ่นใหญ่กว่า 30 ท่าน 

จะจดจำบรรยากาศความสุข สนุกสนาน เสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และความประทับใจ จากการได้ร่วมรังสรรเมนู บัวลอยสามสี กับทีมเชฟของอิมแพ็ค 
ที่คอยให้คำแนะนำรวมถึงดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดงาน จนกระทั่งได้บัวลอยหอมหวานแสนอร่อยน่าทาน ถูกใจทั้งคนทำและคนสอนถ้วนหน้า : ) 

ประมวลภาพกิจกรรมความสุข ของสมาชิกอิมแพ็ค โซไซตี้ และ อิมแพ็ค โซไซตี้ จูเนียร์ 

IMPACT SOCIETY
IMPACT Society
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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

30 June - 3 July 2011
Thailand International Dog Show 2011
Time 10.00-20.00 hrs.
@ Hall 5-6
ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ด็อก โชว์ 2554
มหกรรมสำหรับคนรักสุนัขครั้งยิ่งใหญ่
30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2554
เวลา 10.00-20.00 น.
ณ อาคาร 5-6

6-10 July 2011
Discount Overload
@ Hall 5-8
มหกรรมลดทะลุพิกัด
เดอะ มอลล์ กรุ๊ป ยกขบวน
สินค้ามาลดราคากว่า 80%
6-10 กรกฎาคม 2554
ณ อาคาร 5-8

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

8-10 July 2011
BIE IN Concert
Love ไม่กลัว กลัวไม่ Love 
Time 20.00 hrs.
@ IMPACT Arena
คอนเสิร์ต บี้ เดอะสตาร์
ตอน Love ไม่กลัว กลัวไม่ Love
8-10 กรกฎาคม 2554
เวลา 19.00 น.
ณ อิมแพ็ค อารีน่า
จองบัตรได้ที่ www.thaiticketmajor.com

8-10 July 2011
Workpoint Festival
@ challenger 2
เวิร์คพอยท์ เฟสติวัล
มหกรรมงานวัดแบบฉบับเวิร์คพอยท์
8-10 กรกฎาคม 2554
ณ ชาเลนเจอร์ 2

9 July 2011
The 1  BEAST Fan Meeting Asia Tour 
in Bangkok 2011
Time 17.00 hrs.
@ Hall 1
คอนเสิร์ต ควิคแสบ พรีเซนต์ 
เดอะ เฟิร์ส บีสซ์ แฟน 
มีทติ้ง เอเชีย ทัวร์ อิน ไทยแลนด์
9 กรกฎาคม 2554
เวลา 17.00 น.   
ณ อาคาร 1
จองบัตรได้ที่ www.thaiticketmajor.com

22-31 July 2011
The 3rd Bangkok Used Car and 
Imported Car Show
Time 11.00-22.00 hrs. (Mon-Fri)
      10.00-22.00 hrs. (Sat-Sun)
@ Challenger 2-3
มหกรรมยานยนต์รถมือสองและยนตรกรรมนำเข้า 
ครั้งที่ 3
เวลา 11.00-22.00 น. (จ.-ศ.)
      10.00-22.00 น. (ส.-อา.)
ณ ชาเลนเจอร์ 2-3

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

4-7 August 2011
Travel Expo Thailand 2011
@ Hall 3-4
ทราเวล เอ็กซโป ไทยแลนด์ 2011
งานแสดงสินค้าและบริการธุรกิจท่องเที่ยว
ณ อาคาร 3-4

4-7 August 2011
Thai Vet Day
@ Hall 7
งานวันสัตวแพทย์ไทย
ณ อาคาร 7

9 August 2011
James Blunt Some Kind of Trouble Live in Bangkok
Time: 20.30 hrs.
@ Arena
เจมส์ บลันท์ ไลฟ์ อิน แบงค็อก
9 สิงหาคม 2554  
ณ อิมแพ็ค อารีน่า

19-21 August 2011
Bird Asa sanook Encore Plus 
Too Much So Much Very Much
Time 19.00 hrs.  
@ IMPACT Arena
คอนเสิร์ตเบิร์ด อาสาสนุก Encore Plus 
Too Much So Much Very Much
เวลา 19.00 น. 
ณ อิมแพ็ค อารีน่า

22-24 August  2011 
CSSD in Creative Economy ERA
Time  8.30-16.30 hrs.
@ Royal Jubilee Ballroom
การประชุมวิชาการประจำปี 2554 “CSSD 
in Creative Economy ERA”
22-24 สิงหาคม 2554
เวลา  8.30-16.30 น.
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม

3-11 September 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

2-4 September 2011
Insurance Commission
Time  10.00-21.00 hrs.
@ Challenger 3
สัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2554
2-4 กันยายน 2554
อาคารชาเลนเจอร์ 3
เวลา  10.00-21.00 น.

31 August-9 September 2011
8th National Herb Expo 2011
Time 10.00 - 20.00 hrs.
@ Hall 6-8, Phoenix 1-6
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 8
31 สิงหาคม-9 กันยายน 2554
อาคาร 6-8, ห้องฟินิกซ์ 1-6
เวลา 10.00 - 20.00 น.

8-10 September 2011
PALMEX Thailand 2011 and Oil 
& Gas Thailand 2011
Time 10.00-18.00 hrs.
@ Hall 8
งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี ด้านอุตสาหกรรมน้ำมัน
และก๊าซครั้งใหญ่ของเมืองไทย
8-10 กันยายน 2554
เวลา 10.00-18.00 น.
ณ อาคาร 8

21-23 September 2011
Pool & Spa Asia 2011
Time 10.00-18.00 hrs.
@ Hall 4
งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับสระว่ายน้ำ
และสปาแห่งภูมิภาคเอเชีย
เวลา 10.00-18.00 น.
21-23 กันยายน 2554
ณ อาคาร 4

21-23 September 2011
Green Building & Retrofits Expo Asia 2011 
(GBR 2011)
Time 10.00-18.00 hrs.
@ Hall 5
งานแสดงสินค้าเทคโนโลยี และการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ
ด้านการก่อสร้างต่อเติมอาคารสีเขียวแห่งเอเชีย
เวลา 10.00-18.00 น.
ณ อาคาร 5

21-23 September 2011
Building Maintenance & Asset Management 
Expo Asia 2011 (BMAM Expo Asia 2011)
Time 10.00-18.00 hrs.
@ Hall 6
งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษาอาคาร
และการบริหารจัดการทรัพย์สินแห่งเอเชีย ครั้งที่ 4
21-23 กันยายน 2554
ณ อาคาร 6

22-24 September 2011
Thailand International Construction Machinery, 
Equipment and Technology Exhibition 2011 
(CONSTECH Thailand 2011)
Time 10.00-18.00 น.
@ Hall 7
งานแสดงสินค้า เทคโนโลยีและการประชุมสัมมนา
นานาชาติ ด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง ครั้งที่ 5
22-24 กันยายน 2554
ณ อาคาร 7

LINKIN PARK live in Bangkok
@ Aktiv Square
ลินคิน พาร์ค ไลฟ์ อิน แบงค็อค
23 กันยายน 2554
ณ ลานแอ็คทีฟ สแควร์

23 September 2011

1-9 October 2011
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

13-16 October 2011
Sign Asia Expo 2011
Time 10.00-20.00 hrs.
@ Hall 2-3
งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตป้าย
13-16 ตุลาคม 2554
เวลา 10.00-20.00 น.
ณ อาคาร 2-3

13-16 October 2011
Digital Sign Asia 2011
Time 10.00-20.00 hrs.
@ Hall 2-3
งานแสดงสินค้าดิจิตัล
13-16 ตุลาคม 2554
เวลา 10.00-20.00 น.
ณ อาคาร 2-3

20-23 October 2011
Kids of The World 2011 
Time 10.00-20.00 hrs.
@ Hall 1-2
คิดส์ ออฟ เดอะ เวิล์ด 2011
มหกรรมแห่งความสุขสำหรับครอบครัวคร้ังย่ิงใหญ่
20-23 ตุลาคม 2554
เวลา 10.00-20.00 น.
ณ อาคาร 1-2

20-23 October 2011
Pet  Variety 
Time 10.00-20.00 hrs.
@Hall 3
Pet  Variety ”Variety Pet เด็ดสะระตี่”
งานรวมพลสัตว์เลี้ยงน้องใหม่เอาใจคนรักสัตว์
20-23 ตุลาคม 2554
เวลา 10.00-20.00 น.
ณ อาคาร 3

29 October -6 November 2011
Baan Lae Suan Fair 2011
Time 09.30-21.00 hrs.
@ Challenger 1-3
บ้านและสวนแฟร์ 2011
มหกรรมแสดงสินค้าตกแต่งบ้านและสวน
29 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2554
เวลา 09.30-21.00 น.
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3

2-6 November 2011
Bangkok Shopping Festival 2011
Time 11.00-21.00 hrs.
@ Hall 2
เทศกาลกรุงเทพช้อปปิ้ง 2011
2-6 พฤศจิกายน 2554 
เวลา 11.00-21.00 น.
ณ อาคาร 2

3-6 November 2011
The 23rd Discovery Thailand 2011 
Discovery World 2011
Time 10.00-21.00 hrs.
@ Hall 3-4
งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 23 
งานเที่ยวทั่วโลก 2011
3-6 พฤศจิกายน 2554
เวลา 10.00-21.00 น.
ณ อาคาร 3-4

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

17-19 November  2011
Chemical International Expo Thailand
@ Hall 8
Time 10.00-18.00 hrs.
เคมิคอล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์โป ไทยแลนด์
17-19 พฤศจิกายน 2554
เวลา 10.00-18.00 น.  
ณ อาคาร 8

st

13-17 July  2011
The 24th Made in Thailand 2011 (MIT)
@ Hall 5-8
Trade days: 13-15 Jul., 10.00-18.00 hrs.
Public days:  16-17 Jul., 10.00-21.00 hrs.
งานแสดงสินค้าเมดอินไทยแลนด์ ครั้งที่ 24
ณ อาคาร 5-8

12-16 October 2011
The 8   Bangkok Refrigeration, Heating, Ventilation
and Air-Conditioning 2011 (Bangkok RHVAC 2011)
The 4   Bangkok Electric and Electronics 2011 (Bangkok E&E 2011)
Time 10.00-18.00 hrs. 
@ Challenger 2
งานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2554 พร้อมด้วย
งานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2554
12-16 ตุลาคม 2554
เวลา 10.00-18.00 น.
ณ ชาเลนเจอร์ 2

th  

th  

14-18 September 2011
48   Bangkok Gems & Jewelry Fair 2011
Trade & Public visitors : 14-17 Sep.,Time10.00-18.00 hrs.
Trade & Public visitors : 18 Sep.,Time10.00-17.00 hrs.
@ Challenger 1-3
งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 48
14-17 กันยายน 2554 เวลา 10.00-18.00 น.
18 กันยายน 2554 เวลา 10.00-17.00 น.
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3

th  

9-10 July 2011
Singha Football League 2011
@ challenger 3
สิงห์ ฟุตบอล ลีค 2011 (รอบชิงชนะเลิศ)
9-10 กรกฎาคม 2554
ณ ชาเลนเจอร์ 3
 
 

22-24 September 2011
Guangdong Products show 2011
Time 10.00-18.30 hrs.
@ Hall 3
งานแสดงสุดยอดสินค้ามณฑลกวางตุ้งรวมสินค้า
คัดสรรดีมีคุณภาพจากผู้ประกอบการจีน
22-24 กันยายน 2554
เวลา 10.00-18.30 น.
ณ อาคาร 3

1-12 December 2011
The 28  Thailand International 
Motor Expo 2011
Time Mon-Fri 12.00-22.00 hrs.
      Sat-Sun 11.00-22.00 hrs.
@ Challenger 1-3
มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 28
หรือ มอเตอร์ เอ็กซโป 2011
เวลา จ.-ศ. 12.00-22.00 น.
     ส.-อ. 11.00-22.00 น.
ณ ชาเลนเจอร์ 1-3

th  

22-25 September 2011
SME Thailand Expo 2011
Time 10.00-20.00 hrs.
@ Hall 1-2
SME ไทยแลนด์ เอ็กซโป 2011
งานแสดงบริการเพื่อธุรกิจ SMEs
22-25 กันยายน 2554
ณ อาคาร 1-2


