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งานเอสเอ็มอี ไทยแลนด์ เอ็กซโป 2011
SME Thailand Expo 2011

บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำากัด จัดงานเอสเอ็มอี ไทยแลนด์ เอ็กซโป 2011 งานที่
รวบรวมผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เรื่องการสร้างแบรนด์  รวมถึงการได้เวิร์คชอป ดีไอ
วาย รับความรู้เรื่องการประกอบธุรกิจ SME ที่ดี ภายใต้แนวคิด Think chic to big brand หรือ 
คิดโดนแบรนด์ดัง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22-25 กันยายน 2554 ณ อาคาร 1-2 ศูนย์แสดงสินค้า 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Peninsular Associates Co., Ltd. arranged the 2nd SME Expo 2011 under the concept 
“Think Chic to Big Brand” gathering SME entrepreneurs from across the country. 
The event included various activities such as workshops, seminars, DIY, and face-
to-face consulting services. It was held from September 22-25, 2011 at Hall 1-2, 
IMPACT Exhibition Center, Muang Thong Thani. 
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24 September – 2 October 2011

สุดยอดการแขงขันระดับโลก

PTT Thailand Open 2011
@ IMPACT Arena

5
8 October 2011

จัดเต็ม จัดหนัก จัดแนน จัดพร�บ

ซุป’ตาร on stage 17 ป โพลีพลัส
@ IMPACT Arena

27 August 2011

ตามหาความรักกับ

Tor+ Saksit Vejsupaporn Concert 

“where is love”
@ Hall 1

19-21 August 2011

ความสุข สนุก ในแบบ Very much

Bird Asasanook Encore Plus
@ IMPACT Arena

23 September 2011

อภิมหาความมันสแหงป

Linkin Park Live in Bangkok 

A Thousand World Tour 2011
@ Aktiv Square
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17 September 2011

สุดประทับใจกับหนุมฮอตเจาเสนห

Park Yuchun Exclusive Fan Meeting in Thailand  

A Date with Yuchun

@ Hall 3

17 September 2011

ตามลุนตามเช�ยรกันจนถึงรอบสุดทาย

True AF 8 Concert Final Week
@ IMPACT Arena

10 September 2011

มหกรรมดนตร� สุดมันส 

เที่ยงวันยันเที่ยงคืน

Bangkok Music Marathon 2011
@ IMPACT Arena
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   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

          อิมแพ็ค โซไซตี้ รวมกับ โทเทิ�ล เรสเซอเวชั�น จัดกิจกรรมมอบความสุข สนุก สำหรับผูสมัครบัตรอิมแพ็ค โซไซตี้ ตั�งแตวันที่ 1 กันยายน 2554 – 20 
กันยายน 2554 ลุ นรับบัตรคอนเสิรตศิลปนโมเดิรนร�อคระดับโลก LINKIN PARK มูลคารางวัลละ 5,000 บาท (บัตรคอนเสิรต 2 ใบ) จำนวน 3 รางวัล 
โดยมีผูโชคดี ไดแก 

          ซ� ่งทั�ง 3 ทานก็ไดรับบัตรไปชมคอนเสิรตที่สนุกสนานทามกลางสายฝนโปรยปรายเล็กนอยกันเปนที่เร�ยบรอยแลว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 
ณ ลานแอคทีฟ สแครว อิมแพ็ค เมืองทองธานี อยางไรก็ตองขอแสดงความยินดีกับสมาช�กใหมผูโชคดีทุกทานอีกครั�ง และสำหรับสมาช�กทั�งรายใหมและ

รายเกาทานอื่นที่อยากจะรวมสนุกกับกิจกรรมลุนโชคแบบนี้ก็ติดตามกันตอนะคะ www.facebook.com/IMPACTSocietyPrivilege

อิมแพ็ค โซไซตี้ รวมมอบความสุข แกเพ��อนสมาช�กผูโชคดี

1.คุณชนิดา สินสวาสดิ ์     รหัสสมาช�ก 1133117700021699
2.คุณอาร�ย ยังสุขยิ �ง      รหัสสมาช�ก 1133117700021666
3.คุณเติมสิน หินหุ มเพชร รหัสสมาช�ก 1122117700021595

สนใจสมัครสมาช�ก IMPACT SOCIETY
โทร. 0-2833-5286, 0-2833-5292
E-mail : impactsociety@impact.co.th,

กิจกรรมดีๆ

        อ ิมแพ็ค โซไซตี ้  ขอเช �ญชวนเพ� �อนสมาช�กร วมร ับความสุข
ต  อนร ั บ เทศกาลคร � สมาสต   ด  วยก ิ จกรรม เร � ยนถ ักน ิตต ิ � ง  ณ 
ราน Bigknit cafe’  สุขุมว�ท 49 ซ�ง่เพ��อนๆ สมาช�กจะไดสนุกสนานไปกับการ 
Workshop เร�ยนรู การทักทอเสนไหมและเพลิดเพลินกับการปรับแตง
ลวดลายตามความชอบ สำหรับมอบเปนของขวัญใหกับคนพ�เศษ พรอมทั�ง
รับประทานอาหารแสนอรอยรวมกันในบรรยากาศอบอุนและเปนกันเองใน
วันเสารที ่ 17 ธันวาคม 2554 ตั�งแตเวลา  9.00 - 12.30 น.
 สนใจสอบถามรายละเอียดเพ��มเติมหร�อสมัครเขารวมกิจกรรม
ครั�งนี้ โทร. 0-2833-5292

เช�ญชวนเพ��อนสมาช�กรวมรับความสุข 
สนุกสนาน ตอนรับเทศกาลคร�สมาสต

มีมาไมขาดสาย ..อิมแพ็ค โซไซตี้

สิทธ�พิเศษสิทธ�พิเศษ มากมาย…รอคุณอยูมากมาย…รอคุณอยู

สำหรับสมาช�กสำหรับสมาช�ก อิมแพ็ค โซไซตี้อิมแพ็ค โซไซตี้ เทานั้นเทานั้น

นอกจากนี้ สิทธิพิเศษเหล่านี้ รอคุณอยู่ เพียงแสดงบัตร อิมแพ็ค โซไซตี้

*วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2554

มอบสิทธิพิเศษ สวนลดถึง 91% เพียงแสดงบัตร Impact Society 
พรอมทดลองโปรแกรมพุงทลาย จายเพียง 999 บาท จากปกติ 
11,500 บาท 
(สงวนสิทธิ์ 1 ทานตอ 1 สิทธิ์)

สวนลด 10% การสมัครสมาชิกนิตยสารรายปและการสั่งซื้อ
หนังสือในเครือนิตยสาร Health Today
สมัครสมาชิก โทร. 0-2741-5354 *วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2555

ฟรี คาบริการสลับยางและตรวจเช็คสภาพ
รถยนต 10 รายการ
พรอมมอบสวนลด 15% คาบริการ 
ตั้งศูนยลอถวงลอ ปะ ซอมยางและเติมลมไนโตรเจน
ทั้ง 16 สาขาที่รวมรายการ

*วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2555

มอบสวนลด 10%  ในการซื้อนาิกายี่หอ Solvil Et  titus ,
Puma time ,Ellesse, Cyma ,K-swiss, wenger,che che ,
New York ,Pronto ,Cerruti, FCUK, SKAGEN, MORGAN,
AIGNER ณ รานคาทุกสาขา *วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2555

มอบสวนลด 10% สำหรับการซื้อแวนตายี่หอ CYMA,ELLESSE,PRONTO,
·SOLVIL ET TITUS,CHE CHE NEW YORK,CERRUTI,FCUK,PUMA TIME
SKAGEN,WENGER,MORGAN,AIGNER รวมถึงเลนส คอนแทคเลนส 
น้ำยาสำหรับคอนแทคเลนส น้ำตาเทียม ยาเม็ดลางคราบโปรตีน ณ รานคาทุกสาขา

*วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2555

สวนลด 10 % ในการซื้อสินคา
ทั้ง 11 สาขาทั่วประเทศ

*วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2555

รับสิทธิพิเศษทดลองทรีทเมนต
สัมผัสทรีทเมนตระดับโลก Hair fififfiusion 
เสนผมขึ้นจริง ไดผลชัวรจาก 3,000 บาท 
เพียง 199 บาท ลิขสิทธเฉพาะ Hair Max  เทานั้น
พรอมรับการตรวจวิเคราะหสุขภาพ 
และหนังศรีษะ มูลคา 1,000 บาท ฟรี

สอบถามเพิ่มเติม 02-8790300

(เซ็นทรัลลาดพราว  02-9372100-2,
เซ็นทรัลปนเกลา 02-8848380,
เซ็นทรัลพระราม3 02-6736170, 
ฟวเจอรปารครังสิต  02-9580233) *วันนี้ - 30 กันยายน 2555

รับสวนลด สปา ปราณลี 25%
สมัคร ทรีทเมนตสปา 10 ทรีทเมนต แถมฟรี
2 ทรีทเมนต
สยามพารากอน (ช้ัน 3) โทร. 0-2610-9596-7
อาคารชินวัตร 3 (ช้ัน 32) โทร. 0-2949-2400-4

*วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2555

สวนลด 5% จากยอดรวม
ทุกศูนยการรักษา

*วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2555

สวนลด 5% เมื่อซื้อสินคาหรือใชบริการ
ณ ราน Beauty Buffet ทุกสาขา

1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554

*วันนี้ ถึง 15 กุมภาพันธ 2555

รับสิทธิพิเศษทันที 
ณ โรงภาพยนตรเมเจอร ฮอลลีวูด สาขาแจงวัฒนะ
วันจันทร -  ศุกร  กอน 6 โมงเย็น ดูหนังราคาพิเศษ 70 บาท
                                           (จากราคาปกติ 140 บาท)
                      หลัง 6 โมงเย็น ดูหนังราคาพิเศษ 80 บาท

วันเสาร -  อาทิตย  ซื้อตั๋วหนังทุกที่นั่ง รับฟรี POPCORN 1 ถุง 

ราคา 45 บาท และบัตรโยนโบวลิ่่ง 1 เกมมูลคา 100 บาท
รวมมูลคา 145 บาท

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

*วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2555สนใจติดตอ 02-938-4888

แสดงบัตรสมาชิกอิมแพ็ค โซไซตี้ หรือจูเนียร การดกอนรับบริการ

*วันนี้ ถึง 31  ตุลาคม 2554

IN BALANCE SPA BY NOVOTEL 
สวนลด 20%ในครั้งแรก
สวนลด 25%ในครั้งตอไป
รับสิทธิในการเลือกใชบริการ นวดสปาฝาเทา , 
สปามือ หรือ นวดศรีษะ ฟรี 25 นาที 
เมื่อซื้อสปาทรีตเมนต ใดก็ได

*วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2555

Prego Trattoria
มอบสวนลด 15% สำหรับลูกคาบัตรSociety
สำหรับใชบริการไมเกิน 10 ทาน

*เฉพาะอาหารไมรวมเครื่องดื่ม*

บัตรนี้ไมสามารถรวมรายการกับสินคาที่ลดราคา 70%
1 สิทธตอ  1 วัน

สาขา หอการคา
สาขา แฟช่ันไอสแลนด
สาขา ซีคอนสแควร
สาขา เดอะมอลลบางกะป
สาขา เซ็นทรัลภูเก็ต

0-8999-01004
0-8651-86839
0-2721-8081
0-2704-7457
0-81969-1107

สาขา เอ็มไพร ทาวเวอร
สาขา จังหวัดเพชรบุรี
สาขา แฟร่ีแลนดนครสวรรค
สาขา จังหวัดระยอง
สาขา BTS อนุเสาวรียชัยสมรภูมิ

0-8400-46199
0-3240-2905
0-8667-84896
0-8183-99691
0-2640-9031

*วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2554

รับสวนลด 10% สำหรับเครื่องดื่ม
(เฉพาะสาขาที่รวมรายการเทานั้น)

รานอาหารญี่ปุน โตไก (TOHKAI Japanese Restaurant)
มอบสิทธิ์พิเศษสำหรับผูถือบัตรอิมแพ็คโซไซตี้ และจูเนียร การด ดังนี้
สวนลดคาอาหาร 15% 
เมื่อรับประทานอาหารที่ราน TOHKAI ทุกสาขา

สาขาที่รวมรายการ  
โตไก เอสพลานาด, โตไก ธนิยะ, โตไก ซิตี้ วีวา, โตไก เทพารักษ กม.23,
โตไก สุขุมวิท 23 *วันนี้ ถึง 29 กุมภาพันธ 2555

*วันนี้ ถึง 31  กรกฎาคม 2555
*เฉพาะอาหารไมรวมเครื่องดื่ม*

รานอาหาร เดอะแสควร โรงแรมโนโวเทล
มอบสวนลด 15% สำหรับลูกคาบัตรSociety
สำหรับใชบริการไมเกิน 10 ทาน
มอบสวนลด 10% สำหรับลูกคาบัตร Society
สำหรับใชบริการเกิน 10 ทานขึ้นไป

* วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2555

รับสวนลดเพิ่ม 15 % จากราคาลดปกติ
สิทธิพิเศษ !

*วันนี้ ถึง 31  ธันวาคม 2554

สวนลด 5 %
เมื่อสมัครเรียนหลักสูตรภาษา หรือ คอมพิวเตอร 
เงื่อนไข 
ราคาคาเรียนคิดจากอัตราปกติ
ไมสามารถใชรวมกับบัตรสิทธิพิเศษอื่นๆ
ไมรวมคาอุปกรณการเรียนและตำราเรียน

สาขาที่รวมรายการ ปากน้ำ (ขางตลาดราชา),คารฟูรลาดพราว,ฟวเจอรปารครังสิต,แฟชั่นไอแลนด,เซ็นทรัลสาขาบางนา รัตนาธิเบศน พระราม2 พระราม3 ปนเกลา 
และ แจงวัฒนะ,เดอะมอลล สาขาบางแค งามวงศวาศน ทาพระ บางกะป ,เดอะมอลล3 รามคำแหง ,โลตัส สาขาสุขาภิบาล1,บางกะป ศาลายา ปนเกลา ศรีนครินทร 
และ อยุธยาพารค 

สวนลด 20% 
สำหรับสปาผิวหนา หรือสปาผิวกาย

*วันนี้ ถึง 31  ธันวาคม 2554

เงื่อนไข 
ไมสามารถใชรวมกับบัตรสิทธิพิเศษอื่นๆ
สาขาที่รวมรายการ studio 1ทองหลอ studio2 เดอะมอลลงามวงศวาน studio3 ฟวเจอรพารครังสิต studio4 
เดอะมอลลบางแค studio5 ซูซูกิ studio6 สุขุมวิท 26 และ studio7 เดอะมอลลทาพระชั้น3

*วันนี้ ถึง 31  ธันวาคม 2554

สวนลด 5 %
เมื่อสมัครเรียนหลักสูตรการรองเพลง สำหรับเด็ก
นักเรียน นักศึกษา และคนทำงาน (SC/M)
เงื่อนไข 
ราคาคาเรียนคิดจากอัตราปกติ
ไมสามารถใชรวมกับบัตรสิทธิพิเศษอื่นๆ
ไมรวมคาอุปกรณการเรียนและตำราเรียน

สาขาที่รวมรายการ ฟวเจอรปารครังสิต,เอสพานาด,ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน สยามพารากอน โลตัสพลัส ศรีนครินทร พราราไดซ ปารค 
เซนทรัล สาขาปนเกลา  บางนา แจงวัฒนะ รัตนาธิเบศน เซ็นทรัล พระราม2 เดอะมอลล สาขา งามวงศวาน  บางกะป บางแค

*หมายเหตุ
คอกพิท ธนบุรี 02-4385090, คอกพิท พระราม 4 02-3818685-6, คอกพิท หลักสี่ 02-9701124-5, คอกพิท เมกา 02-9698363-4, คอกพิท ตลิ่งชัน 02-8859388, 
คอกพิท ลาดพราว 02-5385215-6,คอกพิท หาดใหญ 074-42704, คอกพิท ติวานนท 02-9615900, คอกพิท เพชรเกษม 02-8052631-2, คอกพิท วิภาวดี 02-9394390, 
คอกพิท รังสิต 02-9020354, คอกพิท พระราม2 02-8956121,คอกพิท อมตะ 2 038-457380, คอกพิทราชพฤกษ 02-1954896-8, คอกพิทสุขสวัสด์ิ เย้ืองบ๊ิกซี 02-8170588, 
คอกพิทลำลูกกา ติดโลตัสลำลูกกา คลอง 6   02-5691718

*หมายเหตุ
จาก HAIR MAX และ HAIR CLUB  ทั้ง 4 สาขา สาขาเซ็นทรัล ลาดพราว       ชั้น 6 โซนสำนักงาน                 0-2937-2100-2

สาขาเซ็นทรัล พระราม 3       ชั้น 3  ติดรานบอดี้เชพ              0-2673-6170

สาขาเซ็นทรัลปนเกลา          ชั้น 3  ฝงลานจอดรถ                0-2884-8380

November - December 2011



September - October 201123 September - October 2011

   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

          อิมแพ็ค โซไซตี้ รวมกับ โทเทิ�ล เรสเซอเวชั�น จัดกิจกรรมมอบความสุข สนุก สำหรับผูสมัครบัตรอิมแพ็ค โซไซตี้ ตั�งแตวันที่ 1 กันยายน 2554 – 20 
กันยายน 2554 ลุ นรับบัตรคอนเสิรตศิลปนโมเดิรนร�อคระดับโลก LINKIN PARK มูลคารางวัลละ 5,000 บาท (บัตรคอนเสิรต 2 ใบ) จำนวน 3 รางวัล 
โดยมีผูโชคดี ไดแก 

          ซ� ่งทั�ง 3 ทานก็ไดรับบัตรไปชมคอนเสิรตที่สนุกสนานทามกลางสายฝนโปรยปรายเล็กนอยกันเปนที่เร�ยบรอยแลว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 
ณ ลานแอคทีฟ สแครว อิมแพ็ค เมืองทองธานี อยางไรก็ตองขอแสดงความยินดีกับสมาช�กใหมผูโชคดีทุกทานอีกครั�ง และสำหรับสมาช�กทั�งรายใหมและ

รายเกาทานอื่นที่อยากจะรวมสนุกกับกิจกรรมลุนโชคแบบนี้ก็ติดตามกันตอนะคะ www.facebook.com/IMPACTSocietyPrivilege

อิมแพ็ค โซไซตี้ รวมมอบความสุข แกเพ��อนสมาช�กผูโชคดี

1.คุณชนิดา สินสวาสดิ ์     รหัสสมาช�ก 1133117700021699
2.คุณอาร�ย ยังสุขยิ �ง      รหัสสมาช�ก 1133117700021666
3.คุณเติมสิน หินหุ มเพชร รหัสสมาช�ก 1122117700021595

สนใจสมัครสมาช�ก IMPACT SOCIETY
โทร. 0-2833-5286, 0-2833-5292
E-mail : impactsociety@impact.co.th,

กิจกรรมดีๆ

        อ ิมแพ็ค โซไซตี ้  ขอเช �ญชวนเพ� �อนสมาช�กร วมร ับความสุข
ต  อนร ั บ เทศกาลคร � สมาสต   ด  วยก ิ จกรรม เร � ยนถ ักน ิตต ิ � ง  ณ 
ราน Bigknit cafe’  สุขุมว�ท 49 ซ�ง่เพ��อนๆ สมาช�กจะไดสนุกสนานไปกับการ 
Workshop เร�ยนรู การทักทอเสนไหมและเพลิดเพลินกับการปรับแตง
ลวดลายตามความชอบ สำหรับมอบเปนของขวัญใหกับคนพ�เศษ พรอมทั�ง
รับประทานอาหารแสนอรอยรวมกันในบรรยากาศอบอุนและเปนกันเองใน
วันเสารที ่ 17 ธันวาคม 2554 ตั�งแตเวลา  9.00 - 12.30 น.
 สนใจสอบถามรายละเอียดเพ��มเติมหร�อสมัครเขารวมกิจกรรม
ครั�งนี้ โทร. 0-2833-5292

เช�ญชวนเพ��อนสมาช�กรวมรับความสุข 
สนุกสนาน ตอนรับเทศกาลคร�สมาสต

มีมาไมขาดสาย ..อิมแพ็ค โซไซตี้

สิทธ�พิเศษสิทธ�พิเศษ มากมาย…รอคุณอยูมากมาย…รอคุณอยู

สำหรับสมาช�กสำหรับสมาช�ก อิมแพ็ค โซไซตี้อิมแพ็ค โซไซตี้ เทานั้นเทานั้น

นอกจากนี้ สิทธิพิเศษเหล่านี้ รอคุณอยู่ เพียงแสดงบัตร อิมแพ็ค โซไซตี้

*วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2554

มอบสิทธิพิเศษ สวนลดถึง 91% เพียงแสดงบัตร Impact Society 
พรอมทดลองโปรแกรมพุงทลาย จายเพียง 999 บาท จากปกติ 
11,500 บาท 
(สงวนสิทธิ์ 1 ทานตอ 1 สิทธิ์)

สวนลด 10% การสมัครสมาชิกนิตยสารรายปและการสั่งซื้อ
หนังสือในเครือนิตยสาร Health Today
สมัครสมาชิก โทร. 0-2741-5354 *วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2555

ฟรี คาบริการสลับยางและตรวจเช็คสภาพ
รถยนต 10 รายการ
พรอมมอบสวนลด 15% คาบริการ 
ตั้งศูนยลอถวงลอ ปะ ซอมยางและเติมลมไนโตรเจน
ทั้ง 16 สาขาที่รวมรายการ

*วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2555

มอบสวนลด 10%  ในการซื้อนาิกายี่หอ Solvil Et  titus ,
Puma time ,Ellesse, Cyma ,K-swiss, wenger,che che ,
New York ,Pronto ,Cerruti, FCUK, SKAGEN, MORGAN,
AIGNER ณ รานคาทุกสาขา *วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2555

มอบสวนลด 10% สำหรับการซื้อแวนตายี่หอ CYMA,ELLESSE,PRONTO,
·SOLVIL ET TITUS,CHE CHE NEW YORK,CERRUTI,FCUK,PUMA TIME
SKAGEN,WENGER,MORGAN,AIGNER รวมถึงเลนส คอนแทคเลนส 
น้ำยาสำหรับคอนแทคเลนส น้ำตาเทียม ยาเม็ดลางคราบโปรตีน ณ รานคาทุกสาขา

*วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2555

สวนลด 10 % ในการซื้อสินคา
ทั้ง 11 สาขาทั่วประเทศ

*วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2555

รับสิทธิพิเศษทดลองทรีทเมนต
สัมผัสทรีทเมนตระดับโลก Hair fififfiusion 
เสนผมขึ้นจริง ไดผลชัวรจาก 3,000 บาท 
เพียง 199 บาท ลิขสิทธเฉพาะ Hair Max  เทานั้น
พรอมรับการตรวจวิเคราะหสุขภาพ 
และหนังศรีษะ มูลคา 1,000 บาท ฟรี

สอบถามเพิ่มเติม 02-8790300

(เซ็นทรัลลาดพราว  02-9372100-2,
เซ็นทรัลปนเกลา 02-8848380,
เซ็นทรัลพระราม3 02-6736170, 
ฟวเจอรปารครังสิต  02-9580233) *วันนี้ - 30 กันยายน 2555

รับสวนลด สปา ปราณลี 25%
สมัคร ทรีทเมนตสปา 10 ทรีทเมนต แถมฟรี
2 ทรีทเมนต
สยามพารากอน (ช้ัน 3) โทร. 0-2610-9596-7
อาคารชินวัตร 3 (ช้ัน 32) โทร. 0-2949-2400-4

*วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2555

สวนลด 5% จากยอดรวม
ทุกศูนยการรักษา

*วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2555

สวนลด 5% เมื่อซื้อสินคาหรือใชบริการ
ณ ราน Beauty Buffet ทุกสาขา

1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554

*วันนี้ ถึง 15 กุมภาพันธ 2555

รับสิทธิพิเศษทันที 
ณ โรงภาพยนตรเมเจอร ฮอลลีวูด สาขาแจงวัฒนะ
วันจันทร -  ศุกร  กอน 6 โมงเย็น ดูหนังราคาพิเศษ 70 บาท
                                           (จากราคาปกติ 140 บาท)
                      หลัง 6 โมงเย็น ดูหนังราคาพิเศษ 80 บาท

วันเสาร -  อาทิตย  ซื้อตั๋วหนังทุกที่นั่ง รับฟรี POPCORN 1 ถุง 

ราคา 45 บาท และบัตรโยนโบวลิ่่ง 1 เกมมูลคา 100 บาท
รวมมูลคา 145 บาท

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

*วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2555สนใจติดตอ 02-938-4888

แสดงบัตรสมาชิกอิมแพ็ค โซไซตี้ หรือจูเนียร การดกอนรับบริการ

*วันนี้ ถึง 31  ตุลาคม 2554

IN BALANCE SPA BY NOVOTEL 
สวนลด 20%ในครั้งแรก
สวนลด 25%ในครั้งตอไป
รับสิทธิในการเลือกใชบริการ นวดสปาฝาเทา , 
สปามือ หรือ นวดศรีษะ ฟรี 25 นาที 
เมื่อซื้อสปาทรีตเมนต ใดก็ได

*วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2555

Prego Trattoria
มอบสวนลด 15% สำหรับลูกคาบัตรSociety
สำหรับใชบริการไมเกิน 10 ทาน

*เฉพาะอาหารไมรวมเครื่องดื่ม*

บัตรนี้ไมสามารถรวมรายการกับสินคาที่ลดราคา 70%
1 สิทธตอ  1 วัน

สาขา หอการคา
สาขา แฟช่ันไอสแลนด
สาขา ซีคอนสแควร
สาขา เดอะมอลลบางกะป
สาขา เซ็นทรัลภูเก็ต

0-8999-01004
0-8651-86839
0-2721-8081
0-2704-7457
0-81969-1107

สาขา เอ็มไพร ทาวเวอร
สาขา จังหวัดเพชรบุรี
สาขา แฟร่ีแลนดนครสวรรค
สาขา จังหวัดระยอง
สาขา BTS อนุเสาวรียชัยสมรภูมิ

0-8400-46199
0-3240-2905
0-8667-84896
0-8183-99691
0-2640-9031

*วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2554

รับสวนลด 10% สำหรับเครื่องดื่ม
(เฉพาะสาขาที่รวมรายการเทานั้น)

รานอาหารญี่ปุน โตไก (TOHKAI Japanese Restaurant)
มอบสิทธิ์พิเศษสำหรับผูถือบัตรอิมแพ็คโซไซตี้ และจูเนียร การด ดังนี้
สวนลดคาอาหาร 15% 
เมื่อรับประทานอาหารที่ราน TOHKAI ทุกสาขา

สาขาที่รวมรายการ  
โตไก เอสพลานาด, โตไก ธนิยะ, โตไก ซิตี้ วีวา, โตไก เทพารักษ กม.23,
โตไก สุขุมวิท 23 *วันนี้ ถึง 29 กุมภาพันธ 2555

*วันนี้ ถึง 31  กรกฎาคม 2555
*เฉพาะอาหารไมรวมเครื่องดื่ม*

รานอาหาร เดอะแสควร โรงแรมโนโวเทล
มอบสวนลด 15% สำหรับลูกคาบัตรSociety
สำหรับใชบริการไมเกิน 10 ทาน
มอบสวนลด 10% สำหรับลูกคาบัตร Society
สำหรับใชบริการเกิน 10 ทานขึ้นไป

* วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2555

รับสวนลดเพิ่ม 15 % จากราคาลดปกติ
สิทธิพิเศษ !

*วันนี้ ถึง 31  ธันวาคม 2554

สวนลด 5 %
เมื่อสมัครเรียนหลักสูตรภาษา หรือ คอมพิวเตอร 
เงื่อนไข 
ราคาคาเรียนคิดจากอัตราปกติ
ไมสามารถใชรวมกับบัตรสิทธิพิเศษอื่นๆ
ไมรวมคาอุปกรณการเรียนและตำราเรียน

สาขาที่รวมรายการ ปากน้ำ (ขางตลาดราชา),คารฟูรลาดพราว,ฟวเจอรปารครังสิต,แฟชั่นไอแลนด,เซ็นทรัลสาขาบางนา รัตนาธิเบศน พระราม2 พระราม3 ปนเกลา 
และ แจงวัฒนะ,เดอะมอลล สาขาบางแค งามวงศวาศน ทาพระ บางกะป ,เดอะมอลล3 รามคำแหง ,โลตัส สาขาสุขาภิบาล1,บางกะป ศาลายา ปนเกลา ศรีนครินทร 
และ อยุธยาพารค 

สวนลด 20% 
สำหรับสปาผิวหนา หรือสปาผิวกาย

*วันนี้ ถึง 31  ธันวาคม 2554

เงื่อนไข 
ไมสามารถใชรวมกับบัตรสิทธิพิเศษอื่นๆ
สาขาที่รวมรายการ studio 1ทองหลอ studio2 เดอะมอลลงามวงศวาน studio3 ฟวเจอรพารครังสิต studio4 
เดอะมอลลบางแค studio5 ซูซูกิ studio6 สุขุมวิท 26 และ studio7 เดอะมอลลทาพระชั้น3

*วันนี้ ถึง 31  ธันวาคม 2554

สวนลด 5 %
เมื่อสมัครเรียนหลักสูตรการรองเพลง สำหรับเด็ก
นักเรียน นักศึกษา และคนทำงาน (SC/M)
เงื่อนไข 
ราคาคาเรียนคิดจากอัตราปกติ
ไมสามารถใชรวมกับบัตรสิทธิพิเศษอื่นๆ
ไมรวมคาอุปกรณการเรียนและตำราเรียน

สาขาที่รวมรายการ ฟวเจอรปารครังสิต,เอสพานาด,ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน สยามพารากอน โลตัสพลัส ศรีนครินทร พราราไดซ ปารค 
เซนทรัล สาขาปนเกลา  บางนา แจงวัฒนะ รัตนาธิเบศน เซ็นทรัล พระราม2 เดอะมอลล สาขา งามวงศวาน  บางกะป บางแค

*หมายเหตุ
คอกพิท ธนบุรี 02-4385090, คอกพิท พระราม 4 02-3818685-6, คอกพิท หลักสี่ 02-9701124-5, คอกพิท เมกา 02-9698363-4, คอกพิท ตลิ่งชัน 02-8859388, 
คอกพิท ลาดพราว 02-5385215-6,คอกพิท หาดใหญ 074-42704, คอกพิท ติวานนท 02-9615900, คอกพิท เพชรเกษม 02-8052631-2, คอกพิท วิภาวดี 02-9394390, 
คอกพิท รังสิต 02-9020354, คอกพิท พระราม2 02-8956121,คอกพิท อมตะ 2 038-457380, คอกพิทราชพฤกษ 02-1954896-8, คอกพิทสุขสวัสด์ิ เย้ืองบ๊ิกซี 02-8170588, 
คอกพิทลำลูกกา ติดโลตัสลำลูกกา คลอง 6   02-5691718

*หมายเหตุ
จาก HAIR MAX และ HAIR CLUB  ทั้ง 4 สาขา สาขาเซ็นทรัล ลาดพราว       ชั้น 6 โซนสำนักงาน                 0-2937-2100-2

สาขาเซ็นทรัล พระราม 3       ชั้น 3  ติดรานบอดี้เชพ              0-2673-6170

สาขาเซ็นทรัลปนเกลา          ชั้น 3  ฝงลานจอดรถ                0-2884-8380

November - December 2011



September - October 2011

Homepro Expo 
Time 11.00-22.00 hrs. Mon-Thu
      10.30-24.00 hrs. Fri-Sun
@ Hall 5-8
งานโฮมโปร เอ็กซโป
งานแสดงสินคาวัสดุและอุปกรณเกี่ยวกับ
บานครบวงจร
15-20 พฤศจ�กายน 2554
เวลา 11.00-21.00 น.
      10.30-24.00 น.
ณ อาคาร 5-8

15-20

CNBLUE 1st Full Concert in Bangkok
Doors open 18.00 hrs.
@ IMPACT Arena
ซ�เอ็นบลูกับโฮลิกา โฮลิกา คอนเสิรต
19 พฤศจ�กายน 2554
ประตูเปดเวลา 18.00 น.
ณ อิมแพ็ค อาร�นา

19

Channel 3 4+1 SUPERSTAR
Time 14.00 hrs. and 20.00 hrs.
@ IMPACT Arena
คอนเสิรตชาแนล 3 4+1 ซุปเปอรสตาร
26 พฤศจ�กายน 2554
รอบการแสดง 14.00 น. และ 20.00 น.
ณ อิมแพ็ค อาร�นา
 จองบัตรไดที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร
โทร.0-2262-3456
www.thaiticketmajor.com

26

5-7 January 2012
Chemexpo Thai 2012
Chemical International Expo Thailand
Time 10.00-18.00 hrs.
@ Hall 8
เคมเอ็กซโป ไทย 2011
 5-7 มกราคม 2555
เวลา 10.00-18.00 น.
ณ อาคาร 8

5-7

X-Japan 2011 World Tour in Bangkok
Time 20.30 hrs.
@ Arena
คอนเสิรตโออิช� ชาคูลลซา พร�เซนทส 
เอ็กซ เจเปน 
2011 เว�ลด ทัวร อิน แบ็งคอก
8 พฤศจ�กายน 2554
รอบการแสดงเวลา 20.30 น.
ณ อิมแพ็ค อาร�นา
จองบัตรไดที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร
โทร.0-2262-3456
www.thaiticketmajor.com

8

True AF8 Concert
Time 19.00 hrs.
@ IMPACT Arena
คอนเสิรต ทรู เอเอฟ 8 รายกาจ 
Concert แบบ Live กาจ
23 พฤศจ�กายน 2554
ประตูเปด 19.00 น.
ณ อิมแพ็ค อาร�นา

23

The 23rd Discovery Thailand 2011 
Discovery World 2011
Time 10.00-21.00 hrs
@ Hall 3-4
งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 23 
งานเที่ยวทั่วโลก 2011
24-27 พฤศจ�กายน 2554
เวลา 10.00-21.00 น.
ณ อาคาร 3-4

24-27

10th Years Thaitanium Honda Scoopy i
present [v] ThaiTayTen Concert
Time 19.30 hrs.
@ hall 8
คอนเสิรต 10 ปไทยเทเนี่ยม 
25 พฤศจ�กายน 2554
เวลา 19.30 น.
ณ อาคาร 8

25

งานมหกรรมว�ชาการ สกว. 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
“ว�จัยตามรอยพระยุคลบาทสรางสรรค
ปญญาเพื่อพัฒนาประเทศ”
23-27 พฤศจ�กายน 2554
ณ อาคารชาเลนเจอร 2 และ
หองรอยัล จ�บิลี่ บอลรูม

23-27

Singha Corporation Presents Pitbull 
Live in Bangkok 2011
Time 19.30 hrs.
@ Hall 2
สิงห คอรปอเรชั่น พร�เซนต พิตบูลล ไลฟ 
อิน แบ็งคอก 
28 พฤศจ�กายน 2554
รอบการแสดงเวลา 19.30 น.
ณ อาคาร 2

28

BOI Fair 
@ Challenger 1-3
,Hall 9 , Lake Side
งานบีโอ แฟร  โลกสดใส ไทยยั่งยืน
5-20 มกราคม 2555
ณ อาคารชาเลนเจอร 1-3
,อาคาร 9 และร�มทะเลสาบ เมืองทองธานี

5-20

Thailand ‘s Grand Expo 2012
   Furniture Expo
   Wedding Expo
   Television & Electronic Expo
   Fashion , Jewelry & Food Expo
   Beauty , Spa & Health  Expo
   Housing & Property Expo
   Book  Expo
Time 10.30-21.00 hrs.
@ Hall 5-8
ไทยแลนด แกรนด เอ็กซโป 2012
4-12 กุมภาพันธ 2555
เวลา 10.30-21.00 น.
ณ อาคาร 5-8

4-12

Trade  Shows  : 9-10 Feb. 2012 
Public Shows  : 11-12 Feb. 2012
The 3rd Office Automation Stationery & 
IT Fair 2012 and 3C Thailand Computer-
Communication 2012 
Time 10.00-19.00 hrs.
@ Hall 4
งานแสดงสินคาเคร�่องใชสำนักงานอัตโนมัติและ
อุตสาหกรรมเคร�่องเข�ยนครั้งที่ 3 และงาน
คอมพิวเตอร-ไซเบอร-คอมมูนิเคชั่น 2012
9-12 กุมภาพันธ 2555
วันเจรจาธุรกิจ : 9-10 ก.พ. 2555
วันจำหนายปลีก : 11-12 ก.พ. 2555
เวลา 10.00-19.00 น.
ณ อาคาร 4

9-12

Bodyslam Concert
Time 20.00 hrs.
@ Hall 1
คอนเสิรตบอดี้สแลม นั่งเลน
10-12 กุมภาพันธ 2555
รอบการแสดงเวลา 20.00 น.
ณ อาคาร 1

จองบัตรไดที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร
โทร.0-2262-3456
www.thaiticketmajor.com

10-12

2012 China ASEAN (Thailand) 
Commodity Fair
@ Hall 5
งานแสดงสินคานานาชนิดจ�น-อาเซ�ยน 
(ประเทศไทย) 2012
6-9 มกราคม 2555
ณ อาคาร 5

6-9

Thailand Mega Show 2012
Time 11.00-21.00 hrs.
@ Hall 1-8
ไทยแลนด เมกะ โชว 2012
งานแสดงสินคาเพื่อผูบร�โภคที่ยิ่งใหญที่สุด
14-22 มกราคม 2555
เวลา 11.00-21.00 น.
ณ อาคาร 1-8

14-22

Thailand Coffee, Bakery and 
Ice Cream 2012
Thurs.-Fri., 10.30 – 08.00 pm
Sat.–Sun., 10.00 – 08.00 pm
@ Hall 1-2
งานแสดง Thailand Coffee, 
Bakery and Ice Cream 2012
26-29 มกราคม 2555
พฤหัสฯ– ศ. เวลา 10.30 – 20.00 น.
ส.–อา. เวลา 10.00 - 20.00 น.
ณ อาคาร 1-2

26-29

Thai Franchise & SME Expo 2012
Thurs.-Fri., 10.30 – 08.00 pm
Sat.–Sun., 10.00 – 08.00 pm
@ Hall 1-2
งาน Thai Franchise & SME Expo 2012
26-29 มกราคม 2555
พฤหัสฯ– ศ. เวลา 10.30 – 20.00 น.
ส.–อา. เวลา 10.00 - 20.00 น.
ณ อาคาร 1-2

26-29

check for update : www.impact.co.th

Nov
2011

Feb
2012

The 28th Thailand International 
Motor Expo 2011
Time Mon-Fri 12.00-22.00 hrs.
Sat-Sun 11.00-22.00 hrs.
@ Challenger 1-3
มหกรรมยานยนต ครั้งที่ 28
หร�อ มอเตอร เอ็กซโป 2011
1-12 ธันวาคม 2554
เวลา จ.-ศ. 12.00-22.00 น.
ส.-อ. 11.00-22.00 น.
ณ ชาเลนเจอร 1-3

1-12

New Year Gift
Time 10.00-21.00 hrs.
@ Hall 1-5
งานแสดงสินคาเทศกาลตอนรับปใหม 2555
2-11 ธันวาคม 2554
อาคาร 1-5
เวลา 10.00-21.00 น. 

2-11

India Property Fair 2011
@ Phoenix 4-6
อินเดีย พร็อพเพอรตี้ แฟร 2554
3-4 ธันวาคม 2554
ณ หองฟนิกซ 4-6

3-4

Travel Thailand Travel World 2012
Thurs.-Fri., 10.30 – 08.00 pm
Sat.–Sun., 10.00 – 08.00 pm
@ Hall 1-2
งานทองไทย ทองโลก 2555
26-29 มกราคม 2555
พฤหัสฯ– ศ. เวลา 10.30 – 20.00 น.
ส.–อา. เวลา 10.00 - 20.00 น.
ณ อาคาร 1-2

26-29

Jan
2011

2011 ASEAN (Bangkok) China Import 
and Export Commodities Fair
@ Hall 7
งานแสดงสินคานานาชนิดจากจ�น
1-3 ธันวาคม 2554
ณ อาคาร 7

1-3

Dec
2011

สวัสดีปใหม 2555
Happy New Year 2012

Baan Lae Suan Fair 2011
Time 09.30-21.00 hrs
@ Challenger 1-3
บานและสวนแฟร 2011
มหกรรมแสดงสินคาตกแตงบานและสวน
12-20 พฤศจ�กายน 2554 (เลื่อนจัดงาน)
เวลา 09.30-21.00 น.
ณ อาคารชาเลนเจอร 1-3

12 -20

November - December 2011

sukanyat
Sticky Note
BOI FAIRIndoor show : 15-13 Jan.'55 at Challenger and Hall 9Outdoor show : 15-20 Jan.'55 at Lakeside



AT IMPACT
MUANG THONG THANI

งานวันสตร�ไทย ประจำป ๒๕๕๔

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปดงานวันสตรีไทย ประจำป ๒๕๕๔ ซึ่งจัดขึ้น
เปนปที่ ๙ ภายใตแนวคิด "พลังสรางสรรคสูอนาคตที่ยั ่งยืน สตรียุคใหมพัฒนากาวไกล หวงใยสุขภาพ รักษาสิ่งแวดลอม" โดยใช
ดอกกลวยไมแคทลียา ควีนสิริกิติ์ เปนสัญลักษณ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงพระราชทาน
ใหทุกวันที่ ๑ สิงหาคม เปนวันสตรีไทย และใหถือเปนวาระสำคัญที่ทุกภาคสวน และสตรีไทยทุกคน ตองตระหนักถึงคุณคาความเปนสตรี 
และใหสตรีไทยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา โดยในปนี้ มีสตรีไทยจำนวน ๑๐๐ คนจากทั่วประเทศเขารับ
รางวัลสตรีดีเดน เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ หองรอยัล จูปลี ่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร

อิมแพ็ค พรอมนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกและบร�การที่ดีเยี่ยม

สำหรับลูกคาภาครัฐ ซ�ง่ถือเปนหน่ึงในกลุมลูกคาหลักอยางตอเน่ือง 

 กอนอื่น อิมแพ็ค ตองขอขอบพระคุณองคกร หนวยงานตางๆ โดยเฉพาะกลุมภาครัฐ ซึ่งถือเปนลูกคาหลัก
ที่เลือก อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในการจัดงานประชุม แสดงสินคา นิทรรศการ รวมถึงกิจกรรมพิเศษตางๆ ในป ๒๕๕๔ 
ทั้งหมด และอีกเพียงไมนานก็จะเขาสูศักราชใหม ๒๕๕๕ อิมแพ็ค ยังคงยืนยันที่จะดำเนินงานภายใตแนวทางดำเนินธุรกิจ 
พันธมิตรสูความสำเร็จ “ความสำเร็จของลูกคาคือความสำเร็จของเรา” และไมวาวันเวลาจะผานไปอยางไร ยังคงมุงมั่น
ที่จะสรางสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงพัฒนาบริการใหดีเยี่ยมตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบรับกับความตองการของ
ลูกคาอยางตอเนื่อง 
 อันจะเห็นไดโดยตลอดในป ๒๕๕๔ อิมแพ็ค มีการพัฒนาบริการและเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ 
การเปดตัวโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค ใหบริการสำหรับผูที่มารวมงานประชุม สัมมนา แสดงสินคา นิทรรศการ 
ชมคอนเสิรต ฯลฯ ไดมีที่พำนักใกลกับสถานที่จัดงาน รวมถึงการรีโนเวตศูนยการประชุม (อาคาร 9) จากเดิมเปนอาคาร
ทรงไทยกลายเปนอาคารที่มีรูปลักษณทันสมัยรองรับการจัดกิจกรรมไดหลากหลาย ดวยมีจำนวนหองจัดงานที่เพิ่มขึ้น 
และยังมีการเพิ่มทางเดินเชื่อมระหวางอาคารตางๆ ใหทุกทานเกิดความสะดวกสบายและปลอดภัยในเดินทางระหวางอาคาร
เริ่มตั้งแตอิมแพ็ค อารีนา ศูนยแสดงสินคา อาคารชาเลนเจอร ศูนยการประชุม เชื่อมตอกันจนถึงบริเวณลานริมทะเลสาบ 
เมืองทองธานี นอกจากนี้ ยังมีการขยายพื้นที่จอดรถกลางแจง การเพิ่มอาคารจอดรถในรม การขยายถนนทางเขาออก 
การขยายโหลดด้ิงรองรับการขนถายสินคา ฯลฯ ท้ังหมดน้ีลวนเปนความมุงม่ันต้ังใจของ อิมแพ็ค ท่ีจะพัฒนาส่ิงอำนวยความสะดวก
รวมถึงบริการใหดีเย่ียมตอบรับกับความตองการของลูกคา โดยเฉพาะลูกคากลุมภาครัฐ ซ่ึงถือเปนลูกคาหลักท่ีเลือกใชบริการสถานท่ีของ 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในการจัดงานนั่นเอง
 สำหรับ อิมแพ็ค แฟมิลี่ เปเปอร ฉบับนี้ ไมพลาดที่จะนำภาพความสำเร็จและความประทับใจของการจัดงานตางๆ 
ของลูกคากลุมภาครัฐในชวงที่ผานมามาใหทุกทานไดรวมชื่นชมกัน

งานรอยใจ รอยมาลัย รอยลานดวงใจ เทิดไท ราช�นี

 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จัดงาน  “รอยใจ รอยมาลัย รอยลานดวงใจ เทิดไทราชินี 
ประจำป ๒๕๕๔” โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแมแหงชาติ 
รวมถึงชวยสรางเสริมสายใยรักในครอบครัวใหดีข้ึน ภายใตแนวคิดหลัก “แม คือ พระ…ผูให” มีการแสดงและกิจกรรมตางๆ 
ทั้งนี้ กระทรวงฯ ไดจัดทำพระนางพญา ซึ่งจัดทำทั้งสิ้น 84,000 องค แจกจายใหผูรวมงานไดนำกลับไปบูชาดวยโดย
ไดรับพระกรุณาธิคุณจากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศม์ิ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
เสด็จเปนองคประธานในพิธีเปด ซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหวางวันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ  อาคาร ๒ ศูนยแสดงสินคา

ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ๒๕๕๔

 พระเจ าหลานเธอ พระองคเจ าพ ัชรก ิต ิยาภา เสด็จทรงเป นประธานเปดงาน “ ตรานกยูงพระราชทาน 
สืบสานตำนานไหมไทย 2554” ในการนี้ไดประทานรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
แกผูชนะเลิศการประกวดเสนไหม การออกแบบชุดผาไหมและทอดพระเนตรการแสดงชุด “ไหมไทยใตรมพระบารมี” 
การแสดงแบบชุดผาไหมไทยนิทรรศการหมอนไหมเทิดพระเกียรติและวิถีชีว ิตไหมไทยสายใย 4 ภาค ซึ ่งจัดโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณเป นปท ี ่ 6 เพื ่อเท ิดพระเกียรติ และนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิค ุณของสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีตอวงการไหมไทยและเปนการประชาสัมพันธการใชเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑผาไหมไทย “ตรานกยูงพระราชทาน” เพื่อใหผูผลิตและผูบริโภค เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐาน
ผาไหมไทย นอกจากน้ี ภายในงานยังจัดแสดงการสาวไหมพันธุหมอน-ไหม การสาธิตและฝกการทอผาไหม การทำส่ิงประดิษฐ
จากรังไหม การออกรานจำหนายผาไหมคุณภาพจากจังหวัดตางๆ ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ ๑๗-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ณ อาคาร ๖ ศูนยแสดงสินคา

การประชุมว�ชการระดับชาติดานอีเลิรนนิ่ง 

(Open leaning- open the world)

พัฒนาคือสรางสรรค : สรางสุขทั่วแผนดิน 

 นายฐานิสร เทียนทอง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย   
เปนประธานเปดงาน "พัฒนาคือสรางสรรค สรางสุขท่ัวแผนดิน” ซ่ึงจัดโดย
กรมการพัฒนาชุมชน เพ่ือยกยองและเชิดชูหมูบานท่ีนอมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาใชเปนแนวทางใน
การดำรงชีวิตประจำวัน รวมท้ังเปนการสรางพลังและศักยภาพของกระทรวง
มหาดไทยและการสรางเครือขาย ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลสูความสำเร็จ
ของชุมชนอยางย่ังยืนอีกดวย ภายในงานประกอบดวยนิทรรศการ 5 สถานี 
คือ "หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ตนแบบสรางสุขท่ัวแผนดิน” "พลังชุมชน 
สรางชุมชนเขมแข็ง” "กองทุนชุมชน สรางโอกาสแกคนจน” "OTOP พัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก สรางรายไดชุมชน” และ "ขอมูลชุมชน : กุญแจสูการ
พัฒนาชนบท” นอกจากน้ี ยังมีการมอบโลและรางวัลตางๆ  ใหแกชุมชนท่ีเขา
รวมงาน ซ่ึงจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๔ ณ อาคาร
ศูนยการประชุม  

 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ดานอีเลิรนนิง (National e-Learning Conference : Open 
Learning-Open the World) ภายใตโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย 
ประจำป ๒๕๕๔ โดยมี ดร.สุเมธ แยมนุน เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (กกอ.) เปนประธานกลาวเปดงาน ท้ังน้ี การจัดงานดังกลาว
เพ่ือใหสถาบันการศึกษาไทยสามารถพัฒนาดานการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จากการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษท่ีสอง ไดขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ 
ทุกประเภท ใหสามารถเปนแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพและพัฒนาแหลง
เรียนรูอ่ืนๆ ตอไป ซ่ึงจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ 
อาคารศูนยการประชุม

งานมอบรางวัลรัฐว�สาหกิจดีเดน ประจำป ๒๕๕๔

 นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ  นาครทรรพ  รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พรอมดวย นายอานนท ทับเท่ียง 
กรรมการผูจัดการใหญ บมจ.ทีโอที รวมงานมอบ “รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน 
ประจำป ๒๕๕๔” ซ่ึงจัดข้ึนโดยกระทรวงการคลัง ท้ังน้ี บริษัท ทีโอที จำกัด 
(มหาชน) ไดรับรางวัลนวัตกรรมดีเดน ผลงานส่ิงประดิษฐ “ตูชุมสายขนาด
เล็กรองรับบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง” ผลงานส่ิง ประดิษฐ ซ่ึงทีโอที 
ไดนำมาพัฒนาคุณภาพบริการและเพ่ิมความรวดเร็วในการใหบริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงกับลูกคาถึง ๖ – ๒๔ เมกะไบทตอวินาที (6-24 Mbps) 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการบำรุงรักษาทำใหลดคาใชจายในการ
นำเขาอุปกรณจากตางประเทศถึง ๙ ลานบาทตอป เมื่อวันที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ หองรอยัล จูบิล่ี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร

มหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ประจำป ๒๕๕๔

 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และเทศบาลนครปากเกร็ด รวมจัด
งาน มหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ิน ประจำป ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือประชาสัมพันธ เผยแพรศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหประชาชนโดยท่ัวไปไดรับทราบ 
ตลอดจนเปนการแลกเปล่ียนองคความรูในการจัดการศึกษาระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน อันจะทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการพัฒนาการ
จัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน ซ่ึงจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๕-๗ สิงหาคม 
๒๕๕๔ ณ อาคารชาเลนเจอร 

การประชุมว�ชาการระดับชาติประเทศไทยกับ

ภูมิอากาศโลก ครั้งที่ ๒ : CTC 2011

งานมหกรรมติวเตอร

 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัด “มหกรรมติวเตอร” 
โดยดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เปนประธาน พรอมไดมอบนโยบายการพัฒนาศักยภาพผูเรียนและผูสอน
สายอาชีพของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
ประกอบดวยผูบริหารจากสวนกลาง ผูบริหารสถานศึกษา ครูแกนนำ ครูเกง 
ครูดีจากทุกภาค รวมท้ังส้ิน ๘,๐๐๐ คน ไดรับทราบแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพผูเรียน รับทราบกระบวนทัศนในการถายทอดองคความรูท้ังใน
กลุมวิชาสามัญ และกลุมวิชาชีพและรวมกันผลักดันศักยภาพของผูเรียน
และผูสอนใหมีคุณภาพ  เม่ือวันท่ี  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ อิมแพ็ค อารีนา

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จัดประชุมในหัวขอ 
ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลกคร้ังท่ี ๒  เร่ือง การเปล่ียนกระบวนทัศนสู
เศรษฐกิจสีเขียว ( Climate Change and Green Economy: Pathway 
to Response The 2nd National Carbon Neutral Conference) เพ่ือเปน
เวทีในการถายทอดขอมูลและประสบการณจากองคการระหวางประเทศใหกับ
คนไทยไดรับทราบ และเปนการระดมความคิดเห็นในการเปล่ียนกระบวนทัศน 
การพัฒนาสูเศรษฐกิจสีเขียว ซ่ึงสวนใหญเห็นวาเหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ท่ีมีความถ่ีและรุนแรงย่ิงข้ึนน้ัน เก่ียวพันกับสถานการณท่ีรุนแรงของวิกฤตภาวะ
โลกรอน และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงเปนสาเหตุใหเกิดภาวะโลก
รอนรุนแรงมากข้ึน สงผลกระทบตอเน่ืองไปยังเศรษฐกิจและสังคมอยางมาก 
ซ่ึงจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนยการประชุม 

การจัดสอบขาราชการตำรวจชั้นประทวน

เพื่อเลื่อนเปนตำรวจชั้นสัญญาบัตร ป ๒๕๕๔

 สำนักงานตำรวจแหงชาติ คัดเลือกขาราชการตำรวจช้ันประทวน
เขารับการฝกอบรมและสอบแขงขัน เพ่ือแตงต้ังเปนขาราชการตำรวจช้ัน
สัญญาบัตร ประจำป พ.ศ.๒๕๕๔ จำนวน ๗,๐๐๐ อัตรา โดยมีขาราชการ
ตำรวจช้ันประทวนเขารับการสอบเพ่ือเล่ือนเปนตำรวจช้ันสัญญาบัตร
จำนวนมาก เม ื ่ อ ว ั นอาท ิตย ท ี ่  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
ณ อาคารศูนยการประชุม 

งานสืบสานงานการเกษตรตามรอยพระยุคลบาท 

เพื่อประโยชนสุขประชาราษฎร

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดงาน "สืบสานงานการเกษตรตาม
รอยพระยุคลบาท เพ่ือประโยชนสุขประชาราษฎร" พรอมเปดตัวศูนยประสาน
งานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ซ่ึงดำเนินการภายใตความรับผิดชอบ
ของกระทรวงเกษตรฯ โดยภายในงานยังมีกิจกรรมการเสวนา การอภิปราย 
และการบรรยายพิเศษ พรอมแสดงวีดีทัศนและนิทรรศการโครงการอันเน่ือง
มาจากพระราชดำริ ตลอดจนจำหนายผลิตภัณฑโครงการจากรานคาของ
หนวยงานตางๆ กวา ๒๐ บูธ และมีผูเขารวมงานจากหนวยงานตางๆ 
ท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ตลอดจนกลุมเกษตรกร สหกรณ 
และกลุมนิสิต นักศึกษา รวมกวา ๘๐๐ คนรวมงาน ระหวางวันท่ี ๔-๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ หองแซฟไฟร ๗-๑๐ อาคารศูนยการประชุม

การประชุมแลกเปลี่ยนเร�ยนรูและมอบรางวัล

เคร�อขายบร�การดีเดนประจำป ๒๕๕๔

 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) จัดประชุมวิชาการ 
งานแลกเปล่ียนเรียนรูและมอบรางวัลเครือขายบริการดีเดน ประจำป ๒๕๕๔ 
ใหแกเครือขายบริการท่ีมีการดำเนินการและมีผลลัพธการดำเนินการท่ีดี ดานการ
พัฒนาเครือขาย ไดแก เครือขายโรคหัวใจและหลอดเลือด เครือขายโรคมะเร็ง 
เครือขายโรคหลอดเลือดสมอง และเครือขายบริการทารกแรกเกิด ซ่ึงเครือขาย
โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ไดรับรางวัลเครือขายบริการดีเดน ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
ซ่ึงในการน้ี รศ.นพ.สมศักด์ิ เทียมเกา  รองผูอำนวยการโรงพยาบาล 
ฝายบริการผูปวยนอก และทีมงานเปนตัวแทนเขารับรางวัลเครือขายดีเดนคร้ังน้ี 
เม่ือวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ อาคารศูนยการประชุม

กิจกรรม BUILD Network Nite ครั้งที่ ๖

 กิจกรรม BUILD Network Nite คร้ังท่ี 6 จัดข้ึนโดยหนวยงานพัฒนา
เช่ือมโยงอุตสาหกรรม มีจุดประสงคท่ีใหเกิดการเช่ือมโยงกันทางธุรกิจ 
การพบปะเจราจาและแลกเปล่ียนความคิดทางธุรกิจ ผานกิจกรรมหลักในงาน  
BUILD 6th Network Nite 2011 ท่ีจัดข้ึนโดยแบงเปน 2 ชวงกิจกรรมหลัก คือ 
ชวงแรก เปนการประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นของกลุมสมาชิกใน
ภาคสวนของอุตสาหกรรม และกิจกรรมชวงหลัง เปนงานเล้ียงสังสรรค 
สำหรับผูท่ีเขารวมสัมมนาและกลุมสมาชิกในสมาคมตางๆ ในบรรยากาศ
เปนกันเอง ซ่ึงทำใหกลุมสมาชิกท่ีเขารวมเกิดการพบปะเจรจากันมากข้ึน
เมื ่อว ันที ่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ ณ หองแซฟไฟร ๑๕ - ๑๖ 
อาคารศูนยการประชุม



อิมแพ็ค เมืองทองธาน ี  พรอมตอบรับทุกความตองการการจัดงานประชุม สัมมนา กิจกรรมพิเศษทุกประเภท 
ดวยสิ่งอำนวยความสะดวก การบร�การ และความปลอดภัย ที่ดีเยี่ยมภายใตมาตรฐานสากล 

“ความสำเร็จของลูกคาคือความสำเร็จของเรา”

และความทรงจำที่นาประทับใจในทุกการจัดงานของทานตลอดไป

อิมแพ็ค ขอรวมเปนสวนหนึ่งของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ 

Unicity Mid-Year Recognition

บร�ษัท ยูนิซ�ตี้ มารเก็ตติ้ง ไทยแลนด จำกัด (Unicity Make Life Better) จัดงานพิธ�

ประดับเข็มเกียรติยศ Mid-Year   Recognition ประจำป 2554 แกสมาช�ก เมื่อวัน

เสารที่ 13 สิงหาคม 2554 ณ อาคาร 1-2 ศูนยแสดงสินคา 

Advanced Student Forum 2011

บร�ษัท คูมอง (ไทยแลนด) จำกัด สถาบันว�ชาการชั้นนำ จัดงานสอบคัดเลือกนักเร�ยน

ที่มีผลคะแนนยอดเยี่ยม ในว�ชาตางๆ เชน ภาษาไทย  คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 

โดยมีผูเขารวมการสอบแขงขันประมาณ 1,500 ทาน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2554 

ณ หองแกรนด ไดมอนด บอลรูม อาคารศูนยประชุม

ฉลองเกียรติยศยิ่งใหญ 11 ป นีโอไลฟ

บร�ษัท นีโอไลฟ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด จัดงานฉลองเกียรติยศยิ่งใหญ 11 ป 

นีโอไลฟฯ โดยไดรับเกียรติจาก คุณนพรุจ เวชกุล และ คุณรัชนี มหานิยม 

ประธาน บร�ษัท นีโอไลฟ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด พรอมดวยสมาช�กประมาณ 

30,000 ทาน รวมงาน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารชาเลนเจอร

 ร ้ านอาหารสไตล ์ย ุ โรปท ี ่ตกแต ่งอย ่ างหร ูหรา โดด เด ่นด ้วยแชน เดอเล ียหร ือ โคม ไฟร ะย ้ ากลางห ้อง 
ให้ความสว่างไสวและสวยงามด้วยแสงไฟประดับภายในห้องที่สามารถเปลี่ยนเป็นสีรุ้งให้บรรยากาศความโรแมนติกใน
ค่ำคืนแสนพิเศษ

พบกับรูปแบบการจัดงานแตงงานในสไตล “European Luxurious”

ณ บิสโตร เดอ แชมเปญ (Bistro de Champagne) 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อฝ่ายขาย โทร. 0-2833-5252 แฟกซ์ 0-2833-5253

อีเมล์ sales@impact.co.th  เว็บไซต์ www.impact.co.th
*(ราคาดังกล่าวเป็นราคาสุทธิ รวมค่าเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมและภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว)

เหมาะมากสำหรับการจัดเลี้ยงแบบค็อกเทลและบุฟเฟ่ต์
สามารถรองรับแขกผู้ร่วมงานได้ 100-300 ท่าน

สำหรับทุกคู่รักที่เลือกจัดงานวิวาห์
ณ ร้านอาหารบิสโตร เดอ แชมเปญ บริเวณล็อบบี้

อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

    

ค็อลเทล เริ่มต้นที่ 620 บาท

บุฟเฟต์ เริ่มต้นที่ 720 บาท




