
 

 
 
 
 
 

 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางธุรกิจมากที่สดุเป็นอนัดบัที่สองรองจากประเทศอินโดนิเซีย ในภมูิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และเป็นประเทศที่ตา่งชาติอยากเข้ามาลงทนุทางธุรกิจเป็นอนัดบัท่ี 8 ของโลก 

ธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยมีความเติบโตมาเป็นอนัดับที่ 2 รองจากธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร และถูกมองเป็น

ประเทศที่อตุสาหกรรมทอ่งเที่ยวเติบโตมากที่สดุในเอเชียตะวนัออกฉียงใต้อีกด้วย 

พบกบัเทรนด์ใหมล่า่สดุในธุรกิจค้าปลีก กบังานแสดงสินค้าเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกที่ใหญ่ที่สดุในภมูิภาคเอเชีย

ตะวนัออกฉียงใต้!! 
 

 ผู้บริโภคในปัจจบุนัมองหาคณุภาพและความสะดวกสบายในการซือ้สนิค้า ร้านค้าสะดวกซือ้ต่างๆรวมถึง 7-11 เทส

โก้ และแฟมิลีม่าร์ทมีแผนที่จะขยายสาขาในประเทศไทยเพิ่มขึน้มากกวา่ 110,000 สาขา ภายในปี  

 ห้างสรรพสนิค้าและคอมมนูิตีม้อลล์ตา่งๆก าลงัมีแผนจะขยายเพิ่มมากขึน้ถึง 2,000 แหง่ ภายในปี  

 การซือ้ขายสนิค้าออนไลน์มีการเติบโตมากที่สดุในธุรกิจค้าปลกีของประเทศไทย และจะมีการเติบโตมากขึน้อีกสงูสดุ

ถึง 30% ภายในปี 2020 

 ห้างสรรพสินค้าทั่วไปพยายามเปลี่ยนให้มีคุณภาพสงูมากขึน้มากขึน้ และห้างที่มี่คุณภาพสงูอยู่แล้วก็พยายาม

เปลีย่นให้มีความหรูหรามากขึน้  

 ธุรกิจทอ่งเที่ยวเป็นธุรกิจที่ส าคญัและท าเงินมากที่สดุในประเทศไทย ผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหารมีแผนที่

จะขยายธุรกิจมากขึน้ถึง 18.7 เปอร์เซ็นต์  

 อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยก าลงัจะมาเป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลกัที่ส าคญัอีกประเภทหนึ่งของประเทศไทย 

อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยในปี 2014 มีการส่งออกมากถึงสามหมื่นล้านเหรียญสหรัฐ (ข้อมูลจาก

กระทรวงพาณิชย์)  

 ประเทศไทย: ศนูย์กลางการกระจายสนิค้าในภมูิภาคอาเซียน 

 

RetailEX ASEAN Co-located with POS & Auto ID is the best platform for you and your members to meet 

directly to the right target.  

จากการจดังานของเราในปี 2015: 

 70% ของผู้ประกอบการในธุรกิจค้าปลกีมาทีง่านของเราเพื่อมองหาอปุกรณ์ส าคญัตา่งๆทีใ่ช้ในธรุกิจค้าปลกี 

  42% ของผู้ เข้าชมงานเป็นผู้ตดัสนิใจซือ้สนิค้าภายในงาน  

 800 VIP Buyers จากตา่งประเทศมาเข้าร่วมงาน  

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

รายละเอียดงาน 

 
 RetailEX ASEAN 2016 งานจดัแสดงสินค้านานาชาติเก่ียวกบัอปุกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในธุรกิจค้าปลีก  

 

 POS & Auto ID 2016 งานจดัแสดงสินค้านานาชาติเก่ียวกับระบบการจดัการการขาย(POS) และระบบบาร์โค้ดเพื่อการประกอบ
ธุรกิจอยา่งมืออาชีพ  

ชื่องาน:  RetailEX ASEAN 2016 Co-located with POS & Auto ID 2016  

เวบ็ไซต์:  http://www.retailexasean.com/ 

วันจัดแสดงงาน:  25-27 สิงหาคม 2559 (10.00-18.30) 

สถานที่:  อาคาร 1  ศนูย์จดัแสดงสินค้าและการประชมุ อิมแพค็ เมืองทองธานี 

พืน้ที่จัดแสดงงาน:  5,000 ตารางเมตร 

ผู้จัดแสดงสนิค้า:  150+ บริษัท 

ผู้เข้าชมงาน:  5,000+ คน 

ผู้จัดงาน:  สมาคมผู้ ค้าปลีกไทย 

 สมาคมศนูย์การค้าไทย   

 IMPACT Exhibition Management Co., Ltd 

 Globe International Event Consultancy  

  

ประเภทธุรกิจของผู้จดัแสดงสินค้า 
 อปุกรณ์ส าหรับการจดัร้าน (Shop Fitting), อปุกรณ์ท่ีใช้ในร้านค้า, Visual Merchandising และการออกแบบตกแตง่ร้านค้า 

 ตู้แช่พาณิชย์, อปุกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบอาหาร 

 เทคโนโลยีและโซลชูัน่ท่ีใช้ในธุรกิจค้าปลีก 

 ระบบการจดัการการขาย(POS; Point Of Sale), ระบบการจ่ายเงิน 

 อปุกรณ์และโซลชูัน่ส าหรับระบบบาร์โค้ด 

SHOW HIGHLIGHTS 
 

 Retail & Shopping Mall Summit – การจดัสมันาโดยสมาคมผู้ ค้าปลีกไทยและสมาคมศนูย์การค้าไทย อพัเดทเทรนด์และ

ทิศทางตลาดในธุรกิจค้าปลีกจากผู้ เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก (25-26 สิงหาคม 2559 )  

 

 Retail Training Program จดัโดยสมาคมผุ้ ค้าปลีกไทย โดยจะเป็นการอบรมการใช้โปรแกรมบริหารจดัการร้านค้าและธุรกิจค้า

ปลีกส าหรับกลุม่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็ (25-27 สิงหาคม 2559) 

 

 POS & Auto ID conference – อพัเดทเทรนด์ลา่สดุเก่ียวกบัโซลชูัน่ส์ท่ีใช้บริหารจดัการในธุรกิจตา่งๆ อาทิเช่น คลงัเก็บสินค้า 

ธุรกิจค้าปลีก การขนสง่สินค้า และธุรกิจยานยนต์  

http://www.retailexasean.com/


 

 
 
 
 
 

 Thailand Retail Study Tour – เป็นการพาผู้ประกอบการเก่ียวกบัธุรกิจค้าปลีกทัง้จากตา่งจงัหวดัและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถึง
ตวัแทนจ าหน่ายสินค้า เข้าชมห้างสรรพสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า และโรงงานที่ส าคญัในวงการธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย พร้อมกบั
การให้ความรู้จากวิทยากรที่เป็นผู้ เชียวชาญและมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก ซึง่จะท าให้ผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เก่ียวกบั
ตลาดของธุรกิจค้าปลีกทัง้ในประเทศไทยและภมิูภาคอาเซียน 

 

 Business Matching – โปรแกรมจดัคูเ่จรจาธุรกิจแบบตวัตอ่ตวัระหวา่งผู้จดัแสดงสินค้าและผู้ซือ้สินค้า 

ประเภทของผู้ เข้าชมงาน 
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 VISITOR PROMOTION CAMPAIGN 
 ประชาสมัพนัธ์งานผา่นเวปไซต์และโซเชียลมีเดียของงาน 

 การขอความร่วมมือกบัภาครัฐบาลและสมาคมตา่งๆ 

 การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ในสื่อตา่งๆ เช่น หนงัสือพิมพ์, นิตยาสาร เป็นต้น 

 จดัท าเวบ็แบนเนอร์ของงานเพื่อน าไปประชาสมัพนัธ์ตามเวบ็ไซต์ตา่งๆ 

 อพัเดทความเคลื่อนไหวของงานผา่นทางจดหมาย อีเมลล์ และแฟกซ์ 

 ท าการเรียนเชิญกลุม่ผู้ชมงานและผู้ซือ้สินค้าท่ีเป็นเป้าหมายหลกัให้มาเข้าร่วมงานโดยตรง 

 ผลิตแผน่พบัใบปลิวส าหรับประชาสมัพนัธ์งาน 

 โฆษณาในสื่อโทรทศัน์ 

 โปรแกรม VIP Buyers และ Business Matching  

Mr. Will Wu 
Tel: 0 2833 6336 

Email: yunfeiw@impact.co.th  
IMPACT Exhibition Organizer 

Mr. Will Wu 
Tel: 0 2833 6336 

Email: yunfeiw@impact.co.th  
IMPACT Exhibition Organizer 

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.


