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แจ้ งเลือ่ นการจัดงาน LED Expo Thailand + Light ASEAN 2020
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดงาน ที่ พน XP_0079/19 ลงวันที่ 28 พฤษจิกายน 2562

ตามจดหมายขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนการจัดงาน LED Expo Thailand + Light ASEAN
2020 ที่ พน XP_0079/19 ได้ ร ะบุกาหนดการจัดงานฯ คื อ วันที่ 24- 26 มิ ถุนายน 2563 แต่เ นื่อ งด้ วยการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้ าง คณะผู้จดั งานได้
ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้ าร่วมงานและทีมงานเป็ นสาคัญ รวมทังการปฏิ
้
บตั ิตามคาแนะนา
ของภาครัฐและองค์การอนามัยโลก จึงได้ มีข้อสรุ ปในการเลื่อนการจัดงานและเชื่อว่าเป็ นผลดีที่สุดต่อทุกภาคส่วน
โดยบริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเม้ นท์ จากัด และ บริ ษัท เม็กซ์ เอ็กซิบิชนั่ พีวีที จากัด ผู้จดั งาน
LED Expo Thailand + Light ASEAN 2020 งานแสดงสิ นค้ า ระดับ นานาชาติ ด้ า นเทคโนโลยี ร ะบบไฟฟ้า และ
ผลิตภัณฑ์ LED จึงได้ มีมติเลื่อนการจัดงานออกไปจากกาหนดการเดิมคือวันที่ 24 - 26 มิถนุ ายน 2563 เป็ นวันที่
7 - 9 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร 7 – 8 ศูนย์ แสดงสินค้ าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
คณะผู้ จัดงานขอขอบพระคุณท่า นที่ใ ห้ การสนับสนุนงาน LED Expo Thailand + Light ASEAN
2020 เป็ นอย่างดีตลอดมา เรามีความยินดีเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ อนรับท่านอีกครัง้ ในเดือนตุลาคม 2563 นี ้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ ติดต่อสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นาย ยสินทร นุตราพันธ์ หมายเลข
โทรศัพท์ 0-2833-5302 หรือ 065-213-6688 อีเมล์ yasintornn@impact.co.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณล่วงหน้ ามา ณ โอกาสนี ้
ขอแสดงความนับถือ

(มร. ลอย จุน ฮาว)
ผู้จดั การทัว่ ไป
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเม้ นท์ จากัด

รายละเอียดการจัดงาน LED Expo Thailand + Light ASEAN 2020
LED Expo Thailand + Light ASEAN 2020 – งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติดา้ นเทคโนโลยีระบบไฟฟ้ าและ
ผลิตภัณฑ์ LED ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในภูมภิ าคอาเซียน เสริมความแข็งแกร่งด้วยการจัดงาน Light ASEAN มุ่งเน้นการส่งเสริม
และกระตุน้ กลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมไฟฟ้ าแสงสว่าง รวมทีส่ ุดแห่งนวัตกรรมด้านไฟฟ้ าแสงสว่าง ครบวงจร พร้อมเผย
สมาร์ทไลท์ตง้ิ โซลูช ั ่น ตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ในยุคดิจทิ ลั
กาหนดการจัดงาน
: 7 – 9 ตุลาคม 2563 (พุธ – ศุกร์)
เวลาการจัดงาน
: 10.00 - 18.00 hrs.
สถานที่จดั งาน
: อาคาร 7 - 8, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
พื้นที่การจัดงาน
: 10,000 ตารางเมตร
ผู้เข้าร่วมชมงาน
: 8000 + (ทัง้ ไทยและต่างประเทศ)
ผู้เข้าร่วมจัดแสดงสิ นค้า : 250 + (บริษทั และแบรนด์)
ประเภทของผู้ร่วมชมงาน : ผูอ้ อกแบบและตกแต่งภายใน, สถาปนิก, เจ้าของอาคารพาณิชย์ , ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง, บริษทั นิติ
บุคคล, สถาบันการศึกษา, ผูจ้ ดั งานอีเวนท์, หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ, โรงพยาบาล, โรงแรมและรีสอร์ท, นิคมอุตสาหกรรม
และโรงงานผูผ้ ลิต, ตัวแทนจาหน่ายไฟฟ้ าและแสงสว่าง, ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าแสงสว่าง, วิศวกรเครือ่ งกลและไฟฟ้ า, เจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์, ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีก, บริษทั ป้ ายโฆษณาและ บริษทั โฆษณา, สนามกีฬาและสิง่ อานวยความสะดวก
และ สมาคมการค้าและหอการค้าม ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง (สนามบิน / ท่าเรือ / ทางหลวง / สถานีรถไฟ / สถานีขนส่ง)

ประเภทการจัดแสดงสินค้า
1. ไฟสาหรับอาคารสานักงาน
2. ไฟภายในโรงงานอุตสาหกรรม
3. ไฟภายนอกอาคาร
4. ไฟสาหรับที่พกั อาศัย
5. ระบบไฟอัจฉริ ยะ

6. โซล่าแอลอีดี
7. สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ
8. อุปกรณ์ และส่วนประกอบ
9. ไฟสาหรับการตกแต่ง
10. ไฟสาหรับโรงพยาบาล

ทาไมต้องเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าภายในงาน LED Expo Thailand + Light ASEAN 2020
สร้างแบรนด์ให้เป็ นที่ร้จู กั

สร้างเครือข่ายพันธมิ ตร

เพิ่ มยอดขาย

เปิ ดตัวหรือประชาสัมพันธ์แบรนด์ให้เป็ น
ทีร่ จู้ กั ต่อกลุ่มลูกค้าทัง้ ในไทยและตลาด
อื่นๆ ในอาเซียน

แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิม่
โอกาสในต่อยอดการทาธุรกิจ

สร้างยอดขายทันทีและดึงดูดผูส้ นใจเพื่อ
ปิ ดการขายภายในงาน

แสวงหาผู้ซื้อรายใหม่

วิ เคราะห์ค่แู ข่ง

เข้าถึงลูกค้า

ขยายฐานลูกค้าและเจาะกลุ่มลูกค้าราย
ใหม่เพื่อเพิม่ โอกาสทางธุรกิจ

สารวจและอัพเดทคูแ่ ข่งเพื่อหาช่องทางใน พูดคุยกับลูกค้าโดยตรงเพื่อสารวจความ
การพัฒนาบริษทั และโอกาสก้าวสู่การเป็ น ต้องการของลูกค้า
ผูน้ าทางธุรกิจ

กิ จกรรมที่จะเกิ ดขึ้นภายในงาน LED Expo Thailand + Light ASEAN 2020










โปรแกรมจับคู่ทางธุรกิ จ ( มากกว่า 243 การประชุมทางธุรกิจในปี 2562)
Bar & Restaurant Lighting Demonstration Zone โซนการสาธิตจัดแสดงไฟ ซึง่ ประกอบไปด้วยการนาไฟอัจฉริยะ ไฟ
ดีไซน์สวยงาม มาประยุกต์จดั ให้เหมาะสมกับการตกแต่งบาร์ และร้านอาหาร
Wazzadu talk 2020 งาน Talk ของคนสร้างสรรค์แห่งยุค ทีจ่ ะเปลีย่ นทุกแนวคิดเรือ่ งการออกแบบในวงการสถาปั ตยกรรม
ให้สนุกและสร้างสรรค์มากกว่าทีเ่ คย เพื่อเติมเต็มและรองรับการทางานในยุคดิจทิ ลั ตอบโจทย์ความต้องการทัง้ สถาปนิก นัก
ออกแบบ และช่างรับเหมาก่อสร้างอย่างเต็มรูปแบบ
Consultancy area พื้นทีใ่ ห้คาปรึกษาสาหรับผูป้ ระกอบการทีส่ นใจการนานวัตกรรมไฟฟ้ าและแสดงสว่างรวมไปถึงการ
ประหยัดพลังงานไปปรับใช้กลับองค์กร
การเปิ ดตัวสิ นค้าและนวัตกรรมล่าสุดจากผูร้ ่วมจัดแสดงสิ นค้าทัง้ ไทยและต่างประเทศ
Intelligent Lighting Zone โซนแสดงเทคโนโลยีสมาร์ทไลท์ต้งิ และระบบสั ่งการอัจฉริยะ
Beyond Saving and Sustainability Zone โซนแสดงนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะและพลังงานทดแทน
Lighting Design Zone โซนแสดงนวัตกรรมการออกแบบไฟสาหรับตกแต่งภายใน



LED ASEAN Forum 2020 ร่วมอัพเดตความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ จากเหล่ากูรจู ากอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและแสงสว่าง อาทิ
สมาคมไฟฟ้ าและแสงสว่าง สมาคมช่างเหมาไฟฟ้ าและเครือ่ งกลไทย สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ และสมาคมวิศวกรรม
สิง่ แวดล้อม

กาหนดการ
7 ตุลาคม 2563
10.00 – 12.00
7 ตุลาคม 2563
13.00 – 16.00
8 ตุลาคม 2563
10.00 – 12.00
8 ตุลาคม 2563
13.00 – 16.00
9 ตุลาคม 2563
10.00 – 12.00

หัวข้อ
ไฟอัจฉริยะนาทางสู่สานักงานแห่งอนาคต
วิวฒ
ั นาการเทคโนโลยีไฟฟ้ าและแสสว่างแห่งอนาคต
ผลักดันธุรกิจ การวางระบบไฟฟ้ าอย่างไรไม่ให้ถงึ ทางตัน !!
Robotic Lighting System มิตใิ หม่ของโรงงานอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต
นวัตกรรมประหยัดพลังงานอัจฉริยะสู่ยคุ Thailand 4.0

หน่ วยงานผู้ร่วมจัดสัมมนา
สมาคมไฟฟ้ าแสงสว่างแห่ง
ประเทศไทย
สถาบัน ไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์
สมาคมช่างเหมาไฟฟ้ าและ
เครื่องกลไทย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สมาคมวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม

อุตสาหกรรมไฟฟ้ าและแสดงสว่างยังคงเติ บโตอย่างต่อเนื่ อง
“ตลาดไฟส่องสว่างในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีการคาดการณ์ ว่าจะเติบโตเฉลีย่ ปี ละ 13% โดยมีมูลค่าสูงถึง 5.8 แสนล้ านดอลลาร์ สหรัฐในปี 2024*
จากการผลักดันโครงการสมาร์ ทซิตี ้ และการรณรงค์ให้ ใช้ เทคโนโลยี LED ของภาครัฐบาล รวมไปถึงยอดขายจากผลิตภัณฑ์ LED อัจฉริ ยะ”

