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ASEAN’S LARGEST INDUSTRIAL SUBCONTRACTING AND BUSINESS MATCHING EVENT

ราคาปกติ 
- คูหามาตรฐาน (6 ตรม.)  81,000 บาท / คูหา
- พ�้นที่เปลาขนาด (ขั้นต่ำ 24 ตรม.)  11,000 บาท
ราคาพ�เศษ   (สำหรับผูประกอบการจดทะเบียนภายในประเทศ)
- คูหามาตรฐาน 6 ตรม.  51,000 บาท / คูหา
- พ�้นที่เปลาขนาด (ขั้นต่ำ 24 ตรม.)  144,000 บาท
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THE HEART OF ASEAN SOURCING EXCELLENCE

Thailand has long been considered one of the world’s top sourcing destinations for industrial parts and equipment. 
Today it is No. 1 with large multinational corporations and a wide range of industries look to us for high quality industrial 

parts. The machinery and parts industry is one of Thailand’s strongest manufacturing sectors. Growth here climbed 193% 
from 2009 to 2014. And from January to April of 2016 the machinery and parts industry has already exported equipment valued 

at some 2.28 billion Baht.

The Auto-parts market is another booming area. The Department of International Trade Promotion expects the value of automobile 
and autoparts to increase by 3.8 percent throughout 2016 to 1.13 trillion Baht. Government policy in developing the automotive 
industry is to promote manufacturing of hybrid, eco, electric and hydrogen vehicles. Thailand has plans to be the manufacturing hub 
for hi-tech vehicles of the next generation. This will result in strong demand for next generation auto-parts.

Thailand Board of Investment (BOI) has established a new Super-Cluster Policy with Incentives designed to attract more investments 
and industry expansion. Some of the industries at the heart of the Super-Cluster policy include: Automotive and Parts Clusters, Electrical 
Appliances, Electronics, along with Telecommunication Equipment Clusters, Medical Devices and a general Manufacturing Cluster. 

With government support in the form of policies and incentives as above SUBCON Thailand 2017 will be ASEAN’s Largest Sourcing 
and Business Matching Event for Industrial Parts - the ‘Heart of ASEAN’s Industrial Parts Sourcing Industry’.

ประเทศไทยได�รับการยอมรับจากบร�ษัทชั้นนำของโลก เลือกให�เป�นหนึ่งในประเทศเป�าหมายในการจัดซื้อและจัดหาชิ�นส�วนอุตสาหกรรม 
ที่มีคุณภาพสูง เคร�่องจักรและชิ�นส�วนอุตสาหกรรมมีการเติบโตข�้น 193% จากป� 2009 ถึงป� 2014 เดือนมกราคมถึงเมษายนของป�นี้ 
มีการส�งออกแล�วมูลค�ากว�า 2 พันล�านบาท โดยตลาดชิ�นส�วนยานยนต�เป�นอุตสาหกรรมที่เติบโต คาดว�าป� 2016 มูลค�าการส�งออกของ 
อุตสาหกรรมยานยนต�และชิ�นส�วนยานยนต�จะเติบโตอยู�ที่ร�อยละ 3.8 มูลค�ากว�า 1 ล�านล�านบาท นโยบายรัฐบาลสนับสนุนการพัฒนา 
อุตสาหกรรมยานยนต�ในการผลิตรถยนต�ไฮบร�ด รถอีโคคาร� รถยนต�พลังงานไฟฟ�าและยานพาหนะพลังไฮโดรเจน โดยตั้งเป�าว�า 
ประเทศไทยจะเป�นศูนย�กลางการผลิตยานพาหนะแห�งอนาคต ส�งผลให�เกิดความต�องการชิ�นส�วนยานยนต�มากข�้นตามไปด�วย

ซับคอน ไทยแลนด� ศูนย�กลางชิ�นส�วนอุตสาหกรรมคุณภาพแห�งอาเซียนซับคอน ไทยแลนด�

สำนักงานคณะกรรมการส�งเสร�มการลงทุน (บีโอไอ) 
มีนโยบายสนับสนุน เร�ยกว�า “ซุปเปอร�คลัสเตอร�” ออกมาเพ�อ่ดึงดูดการลงทุนและการขยายตัวของอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมที่เป�นเป�าหมายคือ ยานยนต�และอะไหล�เคร�่องใช� ไฟฟ�า อุปกรณ�โทรคมนาคม และกลุ�มอุปกรณ�
การแพทย� ด�วยป�จจัยดังข�างต�นส�งให�งานซับคอน ไทยแลนด� 2017 งานแสดงชิ�นส�วนอุตสาหกรรมและการ 
จับคู�ธุรกิจยิ�งทว�ความสำคัญในการเป�นศูนย�กลางการจัดซ้ือชิ�นส�วนอุตสาหกรรมแห�งอาเซียน

งานซับคอนไทยแลนด� 2017 จัดแสดงในอาคารใหม� ใหญ�กว�าเดิม 30 %

SUBCON Thailand 2017 will be moving into New Hall at BITEC 
with 30 % larger than previous year. This offers more space for 
expansion and greater business opportunities accordingly.

ขยายธุรกิจครั้งสำคัญ

NEW HALL! 

NEW GROWTH! NEW HIGH!

HEART OF ASEAN SOURCING

2017
is expected to be

30% larger30% larger
than previous year



The Program connects top industrial Part Buyers with Part-Makers. Facilitates Part sourcing, speeds business 
collaboration and identifies new marketing channels. Registered Part buyers can set up appointments in advance 
with Suppliers who meet their requirements through an online program. Saves everyone valuable time!

Log in Confirmed exhibitors will get a Username and Password to Log into the program

เร��มต�นการใช�งาน Exhibitor ท�านจะได�รับ Username และ Password จากเจ�าหน�าที่ และทำการ Login เพ�่อเข�าสู�ระบบ

Organiser will distribute daily Appointment Schedule to each exhibitor during exhibition. Exhibitor should proceed to 
Business matching area according to pre-schedule. In case of change, staff will notify exhibitor at your Stand.

ผู�จัดงานฯ จัดส�งรายชื่อและตารางเวลานัดหมายของบร�ษัทท�านในแต�ละวัน ท�านสามารถพบปะและเจรจาธุรกิจกับคู�ค�าธุรกิจได�ตาม
วันและเวลาที่นัดหมายไว�ล�วงหน�า หากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีเจ�าหน�าที่ประสานงานและแจ�งให�ทราบตลอด 4 วันงาน 

Allow user to search for best Buyers or Exhibitors by selecting product/service category or view/download 
Company profile. The system will show the Timetable for the 4-day event covering both parties. You can make a 
request and match appointments in available slots. System will show confirmed meeting in ‘Making Appointment’ 
page for each day of the show.
ท�านสามารถเร��มต�นทำนัดหมายในวันและช�วงเวลาที่ต�องการ และค�นหารายชื่อบร�ษัทของ Buyer หร�อ Exhibitor ที่ต�องการทำนัดหมาย 
โดยสามารถเลือกจากประเภทสินค�าท่ี Buyer หร�อ Exhibitor กำลังมองหา ท�านสามารถดูข�อมูลบร�ษัทหร�อดาวน�โหลดเอกสารของบร�ษัท 
ที่สนใจได� ระบบจะแสดงวันและช�วงเวลาทั้ง4 วันของบร�ษัทที่เลือกและบร�ษัทท�าน โดยท�านจะสามารถทำนัดหมายได�ต�อเมื่อวันและช�วงเวลา 
ของบร�ษัทที่เลือกและบร�ษัทท�านว�างทั้งสองฝ�าย ทั้งนี้ท�านสามารถทำการเปลี่ยนแปลงวันและช�วงเวลาได�โดยการเปลี่ยนไปเลือกวันและ 
ช�วงเวลาใหม�ที่ท�านต�องการทำนัดหมาย โดยระบบจะแสดงชื่อบร�ษัทที่ท�านได�ทำนัดในช�อง Making Appointment ของแต�ละวัน

3. Make Appointment / การทำนัดหมาย 

4. Accept or Decline Appointment / รับ-ปฏิเสธการนัดหมาย

5. Business Matching Activity during SUBCON Thailand / การจับคู�เจรจาธุรกิจภายในงาน

1. Log in / เร��มต�นการใช�งาน Exhibitor

2. Company Profile Management and Managing Appointments
อัพเดทข�อมูลบร�ษัท รายละเอียดสินค�า/บร�การ จัดการตารางนัดหมาย และเปลี่ยนพาสเว�ร�ด

Only confirmed exhibitors will have the right to access Program
For Buyers: Thailand Board of Investment (BOI) will consider buyers according to company profile and 

      business record  in order to offer the privilege to attend the “Hosted Buyer Program”

การเข�าร�วมกิจกรรม
ผู�เข�าร�วมออกงาน (Exhibitor) :  ผู�เข�าร�วมออกงานจะต�องได�รับการยืนยันพ�้นที่และรายละเอียดการเข�าร�วมงาน

          จากผู�จัดงาน เพ�่อสิทธิในการเข�าร�วมกิจกรรมการจับคู�ธุรกิจ
ผู�ซื้อ (Buyer) : ผู�ซื้อจะต�องได�รับการพ�จารณาจากสำนักงานคณะกรรมการส�งเสร�มการลงทุน (บีโอไอ)    

               เพ�่อสิทธิในการเข�าร�วมกิจกรรมการจับคู�ธุรกิจ

System will show daily “Request Appointment” for those who would like to make an appointment with your company. 
You can review their company profile in order to accept or decline a meeting. 

ระบบจะแสดงรายชื่อบร�ษัทที่ทำนัดหมายถึงท�านมาในช�อง Requested Appointment ของแต�ละวัน ท�านสามารถดูรายละเอียดบร�ษัทที่ทำ 
นัดหมายเข�ามาและเลือกรับหร�อปฏิเสธการนัดหมายได�เอง จนกระทั่งก�อนถึงวันงาน

BUSINESS MATCHING PROGRAM PROCEDURE

HOW TO JOIN?

Company Profile Management and Managing Appointments allows user to edit and update company profile, 
product / service, change password and also manage appointment date and time.  

อัพเดทข�อมูลบร�ษัท รายละเอียดสินค�า/บร�การ จัดการตารางนัดหมายและเปล่ียนพาสเว�ร�ด ท�านสามารถทำการแก�ไขเปล่ียนแปลงข�อมูลเก่ียวกับ 
บร�ษัท ที่อยู�และผู�ติดต�อ รายละเอียดสินค�าและบร�การ กำหนดตารางเวลาที่ต�องการรับนัดหมายเจรจาธุรกิจ รวมทั้งการเปลี่ยน Password 
ข�อมูลที่ครบถ�วนจะเป�นประโยชน�อย�างยิ�งในการจับคู�เจรจาธุรกิจได�ตรงเป�าหมาย

โปรแกรมการจับคู�ธุรกิจ
เช่ือมโยงผู�ซ้ือชิ�นส�วนอุตสาหกรรมกับผู�ผลิตท่ีเข�าร�วมงานโดยอำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการจัดการนัดหมายล�วงหน�า
ผู�ซ้ือชิ�นส�วนท่ีลงทะเบียนสามารถทำการนัดหมายล�วงหน�ากับผู�ผลิตท่ีมีโอกาสในการผลิตได�ตามความต�องการผ�านโปรแกรม
ออนไลน�ช�วยให�ท�านสามารถวางแผนการเข�าร�วมงาน ได�อย�างมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา

Online program
is available



At the 2016 exhibition business transactions valued at 8.6 billion THB (USD 2.5 million)
took place with more expected in follow-up deals. Representatives from 393 companies were presented and 
5,216 business-matches were made in total.

หัวใจของความสำเร็จ
ป�ที่ผ�านมากิจกรรมการจับคู�เจรจาธุรกิจในงานซับคอน ไทยแลนด� สร�างโอกาสทางธุรกิจให�กับ ผู�ประกอบการ SMEs โดย
ภายในระยะเวลาการจัดงาน 4 วัน ก�อให�เกิดธุรกรรมกว�าแปดพันล�านบาท การจับคู�เจรจาธุรกิจกว�า 5,216 คู� 

Manufacturers and Suppliers of Components and Auto parts
     Metal and Plastic Automotive Assemblers       Manufacturers and 
Suppliers of Electrical / Electronic Components       Mold Design and 
Makers        Fastener Makers       Automation and Solution Providers           
     Software and Surface Treatment        Industrial Supply & Services         
     Government Agency / State Enterprise       Manufacturers and 
Suppliers of Components and Aerospace Parts       Manufacturers 
and Suppliers of Components and Medical Device Parts       
Manufacturers and Suppliers of Components and Machinery Parts

ผู�ผลิตชิ�นส�วนรถยนต�        ผู�ผลิตชิ�นส�วนโลหะและพลาสติก       ผู�ผลิตอุปกรณ� 
ประกอบยานยนต�       ผู�ผลิตชิ�นส�วนประกอบอุปกรณ�ไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส� 
ผู�ออกแบบและผลิตแม�พ�มพ�ในอุตสาหกรรมยานยนต� ไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส� 
ผู�ผลิตน็อตและเกลียวอุตสาหกรรม       ผู�รับออกแบบระบบการเคลื่อนที่อัตโนมัติ  
     ผู�ผลิตซอฟท�แวร�       อุตสาหกรรมรับชุบ เคลือบผิวโลหะ      ผู�ผลิตและให�บร�การ    
ในอุตสาหกรรมสนับสนุนอ่ืนๆ       หน�วยงานภาครัฐบาลและรัฐว�สาหกิจ        ผู�ผลิต   
ชิ�นส�วนและอุปกรณ�ประกอบในอุตสาหกรรมอากาศยาน        ผู�ผลิตชิ�นส�วนและ 
อุปกรณ�ประกอบในอุตสาหกรรมเคร�่องมือแพทย�        ผู�ผลิตชิ�นส�วนและอุปกรณ�  
ประกอบในอุตสาหกรรมการผลิตเคร�่องจักรกล

เจ�าของกิจการ         ผู�บร�หาร        ว�ศวกร         ช�างเทคนิคและซ�อมบำรุง        ฝ�ายจัดซ้ือ
       ฝ�ายผลิต, วางแผนการผลิตและออกแบบในอุตสาหกรรมยานยนต�         อุตสาหกรรม 
ประกอบชิ�นส�วนรถยนต�         อุตสาหกรรมไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส�          อุตสาหกรรม  
เคร�อ่งกล        อุตสาหกรรมเคร�อ่งปรับอากาศและเคร�อ่งทำความเย็น         ผู�ให�บร�การท่ี 
เก่ียวข�องในอุตสาหกรรม         หน�วยงานภาครัฐบาลและรัฐว�สาหกิจ        อุตสาหกรรม 
อากาศยานและเคร�อ่งมือทางการแพทย�

Business Owner        Executive          Engineer           Technicians / 
Maintenance        Procurement         Production and Plan Design  
Engineer in the sector of Automobile and Auto parts       Manufacturing 
Electrical / Electronic        Manufacturing Metal Machine      
Manufacturing Air-Conditioning and Refrigeration        Manufacturing 
Industrial Supply & Services        Government Agency / State Enterprise
Manufacturing Aerospace        Manufacturing Medical Device

การเข�าร�วมกิจกรรม
ผู�เข�าร�วมออกงาน (Exhibitor) :  ผู�เข�าร�วมออกงานจะต�องได�รับการยืนยันพ�้นที่และรายละเอียดการเข�าร�วมงาน

          จากผู�จัดงาน เพ�่อสิทธิในการเข�าร�วมกิจกรรมการจับคู�ธุรกิจ
ผู�ซื้อ (Buyer) : ผู�ซื้อจะต�องได�รับการพ�จารณาจากสำนักงานคณะกรรมการส�งเสร�มการลงทุน (บีโอไอ)    

               เพ�่อสิทธิในการเข�าร�วมกิจกรรมการจับคู�ธุรกิจ
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THE HEART OF BUSINESS SUCCESS

SOME GLOBAL MANUFACTURERS from diverse industries included…
ตัวอย�างผู�ซื้อจากบร�ษัทชั้นนำทั่วโลกที่เข�าร�วมจับคู�ธุรกิจ งานซับคอน ไทยแลนด�…

EXHIBITOR PROFILES VISITOR PROFILES

INDUSTRIAL PART BUYERS



• A Showcase of 400 industrial Part-makers in the automotive, electrical and electronic, machinery, construction,   
 medical device  industries from 10 countries including Thailand, ASEAN, Japan and Taiwan.
• Special showcases of Innovation and Technology in Manufacturing Medical equipment and Parts industries,   
 Mould & Die Industry Sustainable Development  Project, Special Fastener Pavilion and ASEAN Supporting Pavilions.
• Business Match-making program organised by the BOI - facilitates business linkage between industrial part-makers  
 and major manufacturers and also among exhibitors. 
• Buyer’s Village - where top industrial part buyers feature their part requirements and offer procurement policies. 
• Innovation to Business Showcase - where good ideas from research will become great products in reality.
• Important Seminars and Activities designed to enhance Thai Manufacturing in Automotive and Auto parts industry   
 along with Advanced Mold, Medical Device, Aviation and Aerospace Industries.

• ส�วนจัดแสดงชิ�นส�วนอุตสาหกรรมกว�า 400 ราย ในอุตสาหกรรมยานยนต� ไฟฟ�า อิเล็กทรอนิกส� เคร�่องจักรกล และเคร�่องมือแพทย� 
 จากไทย อาเซียน ญี่ปุ�น ไต�หวันและอีกกว�า 10 ประเทศ
• ส�วนจัดแสดงพ�เศษ ฟาสเทนเนอร� ร�วมด�วยโครงการสร�างความยั่งยืนอุตสาหกรรมแม�พ�มพ�ไทย สมาคมส�งเสร�มการรับช�วงการผลิตไทย   
 และนวัตกรรมแห�งอนาคตเกี่ยวข�องกับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ�เคร�่องมือแพทย�และอากาศยาน
• กิจกรรมการจับคู�ธุรกิจโดยสำนักงานคณะกรรมการส�งเสร�มการลงทุน (บีโอไอ) 
• Buyers’ Village พ�้นที่สำหรับผู�ซื้อชิ�นส�วนระดับโลกร�วมจัดแสดงชิ�นส�วนที่ต�องการจัดซื้อ รวมถึงการให�ข�อมูลเกี่ยวกับความต�องการ    
 หร�อนโยบายการจัดซื้อ
• Innovation to Business Showcase ที่รวมนวัตกรรมและงานว�จัยทางอุตสาหกรรมเพ�่อนำสู�การผลิตเพ�่อจัดจำหน�าย
• 100 กว�าหัวข�อกิจกรรมและสัมมนาสำคัญ ไฮไลท�สัมมนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต� อุตสาหกรรมการผลิตแม�พ�มพ�ขั้นสูง    
 โดยผู�เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ�น 

THE HEART OF ASEAN’S 
INDUSTRIAL PART-MAKERS

 ศูนย�กลางการจัดซื้อชิ�นส�วนอุตสาหกรรม
แห�งอาเซียน

ภายในงานซับคอน ไทยแลนด� 2017 จะได�พบกับ

SUBCON Thailand 2017 highlights

ซับคอน ไทยแลนด� 2017

งานแสดงชิ�นส�วนอุตสาหกรรมและการจับคู�ธุรกิจที่ใหญ�ที่สุด 
ในอาเซียนคร้ังท่ี 11 เป�นช�วงเวลาท่ีเหมาะสมสำหรับผู�ประกอบการ 

ท่ีกำลังมองหาธุรกิจใหม� รวมถึงโอกาสในการร�วมทุนกับผู�ประกอบการ 
ระดับโลก เป�นงานเดียวที่ร�วมจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส�งเสร�ม 

การลงทุน (บีโอไอ), บร�ษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) และสมาคมส�งเสร�ม 
การรับช�วงการผลิตไทย

ภายในงานมีชิ�นส�วนอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพมากกว�า 10,000 รายการจากไทย, 
อาเซียนและผู�ผลิตชิ�นส�วนญี่ปุ�น ผู�ซื้อมากกว�า 25,000 รายจากทั่วโลกรวมทั้งเทียร� 1
และ 2 ตอบรับเข�าร�วมงานทุกป� นอกจากการจัดแสดงชิ�นส�วนอุตสาหกรรมที่เป�น 
อุตสาหกรรมหลักในประเทศแล�ว งานซับคอน ไทยแลนด� 2017 ยังเป�นงานท่ีเป�ดโอกาส 
ให�ผู�ประกอบการได�พบกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม�ๆ ในอุตสาหกรรมการผลิต 
อุปกรณ�ทางการแพทย�และอากาศยาน โดยนำเสนอผ�านการจัดแสดงในโซนพ�เศษ 
และสัมมนาภายในงาน

Subcon Thailand 2017 is ASEAN’s Largest 
Industrial Subcontracting and Business 
Matching Event for Industrial Parts. The 11th 
edition represents an ideal opportunity for 
entrepreneurs to find new business opportunities and 
establish long-term, global partnerships. This is the only 
event organised by Thailand Board of Investment (BOI) in 
conjunction with UBM Asia (Thailand) and the Thai Subcontracting 
Promotions Association. 

SUBCON Thailand 2017 provides the opportunity to inspect more 
than 10,000 pieces of industrial parts from top quality Thai, ASEAN 
and Japanese Part Makers. Over 25,000 Industrial Part buyers from 
around the world, including large Tier 1 and Tier 2 corporations, 
attend the event annually. It provides an excellent business platform 
for new industries such as medical devices, and aerospace. 
Part-makers are introduced to these evolving industries through 
seminars and a special display zone at the show.

Don’t miss it! SUBCON Thailand 2017 - the ‘MUST EXHIBIT’ event of the year.



Thailand Board of Investment, organiser of SUBCON Thailand, has long 
recognised the importance of industrial subcontracting to the development of 
industry throughout Thailand. The BOI set up the BOI Unit for Industrial 
Linkage Development, otherwise known as BUILD. BUILD acts as an 
intermediary between manufacturers of ready-made products and small 
medium sized parts manufacturers. This has resulted in the linkage of 
industries and the transfer of production technology that has lead to 
strong growth in supporting industries throughout Thailand.

สำนักงานคณะกรรมการส�งเสร�มการลงทุนตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรม 
การรับช�วงการผลิตต�อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยรวมของประเทศไทยจ�งได� 
จัดต้ังหน�วยพัฒนาการเช่ือมโยงอุตสาหกรรม หร�อหน�วย BUILD เพ�อ่ดำเนินบทบาท 
สำคัญในการพัฒนาเคร�อข�ายการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมเป�นเวลา 20 ป� โดยทำหน�าท่ี 
เป�นสื่อกลางในการจับคู�ธุรกิจระหว�างบร�ษัทผู�ประกอบผลิตภัณฑ�สำเร็จรูปกับผู�ผลิต 
ชิ�นส�วนขนาดกลางและขนาดย�อม เพ�อ่ก�อให�เกิดการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมและถ�ายทอด
เทคโนโลยีการผลิต ซ่ึงจะนำไปสู�การเติบโตอย�างแข็งแกร�งของอุตสาหกรรมสนับสนุน 
อันจะเป�นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศอย�างแท�จร�ง

บร�ษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เป�นบร�ษัทในเคร�อของยูบีเอ็ม เอเชีย 
ผู�จัดงานแสดงสินค�าช้ันนำของเอเชีย ซ่ึงเป�นบร�ษัทภายใต�ของยูบีเอ็ม จำกัด (มหาชน) 
ประเทศอังกฤษ ยูบีเอ็ม เอเชีย เป�นผู�จัดงานแสดงสินค�าที่มีชื่อเสียงกว�า 150 งาน 
รวมถึงตลาดที่เติบโตอย�างรวดเร็วอย�างประเทศจ�นและอินเดีย เผยแพร�ข�อมูลทาง 
ด�านธุรกิจที่มีคุณภาพผ�านทางสื่อสิ�งพ�มพ� 24 ฉบับและต�อยอดทางธุรกิจให�กับทั้ง 
ผู�ซ้ือและผู�ขายผ�านทางช�องทางออนไลน�ท่ีมีประสิทธิภาพเพ�อ่อุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
แบบ face-to-face business-matching มีสำนักงานใหญ�อยู�ท่ีฮ�องกง และมีเจ�าหน�าท่ี 
กว�า 1,000 คน ประจำตาม 24 เมืองใหญ�ในเอเชีย ในอาเซียน มีสำนักงานอยู�ใน 
มาเลเซีย สิงคโปร� อินโดนีเซีย ฟ�ลิปป�นส� เว�ยดนาม เมียนมาร� และประเทศไทย

Owned by UBM plc listed on the London Stock Exchange, UBM Asia is 
Asia's leading exhibition organiser and the biggest commercial organiser 
in mainland China, India and Malaysia. Established with its headquarters 
in Hong Kong and subsidiary companies across Asia and in the US, UBM 
Asia has a strong global presence in 24 major cities with 30 offices and 
1,300 staff.

UBM Asia operates from its offices in Malaysia, Thailand, Indonesia, 
Singapore, Vietnam, Myanmar and the Philippines with over 40 events in 
this region.

TAIWAN
UBM Asia Limited - Taiwan Branch
Contact person: Mr. Kaven Wu
Address : Room 306, 3rd Floor, No. 51, Keelung Road,  
  Section 2, Taipei 110 Taiwan
Tel : +886 2 2738 3898
Fax : +886 2 2738 4886
E-mail : info-tw@ubm.com

JAPAN
UBM Canon Japan G.K.
Contact person: Mr. Yasumasa MIYAZAKI
Address : Kanda 91 Bldg., 1-8-3 Kaji-cho,Chiyoda-ku,  
  Tokyo 101-0044 Japan
Tel : +81 3 5296 1034
Fax : +81 3 5296 1018
E-mail : yasumasa.miyazaki@ubm.com

KOREA
UBM Korea Corporation
Contact person:  Mr. James Lee
Address : 8/F, Woodo Bldg., 214 Mangu-ro, 
  Jungnang-gu, Seoul 131-861, R.O. Korea
Tel : +82 2 6715 5400
Fax : +82 2 432 5885
E-mail :  jameshj.lee@ubm.com

GERMANY
ECM Expo & Conference Management GmbH
Contact person: Ms. Anika Röttger
Address : Katharinenstraße 8, 10711 Berlin, 
Germany
Tel : +49 30 61 78 43-41
Fax : +49 30 61 78 43-49
E-mail : ar@ecm-berlin.de

THAILAND AND OTHER REGIONS
UBM Asia (Thailand) Co., Ltd.
Contact person: Ms. Pacharapan Palajin
Address : 503/23 KSL Tower, 14th Floor, 
  Sri Ayuthaya Road, Phayathai,   
  Rajathewee, Bangkok 10400
Tel : +66(0) 2642 6911 ext. 418
Fax : +66(0) 2642 6919-20
E-mail : Pacharapan.p@ubm.com

BOI Unit for Industrial Linkage Development (BUILD)
Thailand Board of Investment (BOI)

หน�วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD), 
สำนักงานคณะกรรมการส�งเสร�มการลงทุน (BOI)
โทร. +66(0)2 533 8111 ต�อ 7  แฟกซ�  +66(0)2 537 8734  
อีเมล:  build@boi.go.th     เว็บไซต�: www.subconthailand.com

UBM Asia (Thailand) is a part of UBM Asia, 
the leading organiser of exhibition in Asia.

Note / หมายเหตุ:
- Participation rates subjected to 7% government value added tax (VAT). / ราคาดังกล�าวข�างต�นไม�รวมภาษีมูลค�าเพ��ม 7%
- Special discount of companies registered in Thailand is subsidized by BUILD. / ราคาพ�เศษสำหรับผู�ประกอบการจดทะเบียนภายในประเทศได�รับการสนับสนุนจากหน�วยงาน BUILD
- Standard Booth(s) with a corner will be extra charged THB 3,500 or USD 125. / คูหามาตรฐานเป�ดหัวมุม คิดค�าใช�จ�ายเพ��ม 3,500 บาท หร�อ 125 เหร�ยญสหรัฐ
- A standard booth is comprised of Carpet, Wall partitions, Name fascia, 2 Fluorescent lights, 1 Information desk, 1 Square table, 3 Chairs, Power supply 220V SA1P and Wastebasket /  
 คูหามาตรฐานประกอบด�วยพรมอัด, ผนังไม�ก้ัน, ป�ายช่ือบร�ษัท, ไฟแสงสว�าง 2 ดวง, โต�ะประชาสัมพันธ� 1 ตัว, เก�าอ้ีพับ 3 ตัว, ปล๊ักไฟขนาด 220 โวลต� 5 แอมป�และถังขยะ

ราคาปกติ 
- คูหามาตรฐาน (6 ตรม.)  81,000 บาท / คูหา
- พ�้นที่เปลาขนาด (ขั้นต่ำ 24 ตรม.)  11,000 บาท
ราคาพ�เศษ   (สำหรับผูประกอบการจดทะเบียนภายในประเทศ)
- คูหามาตรฐาน 6 ตรม.  51,000 บาท / คูหา
- พ�้นที่เปลาขนาด (ขั้นต่ำ 24 ตรม.)  144,000 บาท

บร�ษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
คุณพชรพรรณ ปาลจ�ณ, ผู�จัดการฝ�านขาย
โทร. +66(0)2 642 6911 ต�อ 418 แฟกซ� +66(0)2 642 6919-20 
อีเมล: pacharapan.p@ubm.com เว็บไซต�: www.subconthailand.com

PARTICIPATION RATE อัตราค�าเช�าพ�้นที่

Regular Rate  
- Standard Booth (6 Sq.m.)  USD 2,928 or Baht 81,000  
- Raw Space 24 Sq.m. (minimum require) USD 398 or Baht 11,000 
Special Rate   (Companies registered in Thailand only)
- Standard Booth (6 Sq.m.)  Baht 51,000 
- Raw Space 24 Sq.m. (minimum require) Baht 144,000 

SALES AGENT 
OFFICES WORLDWIDE


