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OFFICIAL LETTER 
 

Bangkok, Thailand – 26 April 2021 
 

Subject: Postponement of Subcon Thailand 2021 
 

Dear Participants, 
 

The Thailand Board of Investment (BOI), The Thai Subcontracting Promotion Association and Informa 
Markets , the organiser of the Subcon Thailand, has decided to postpone the upcoming event following 
extensive consultation with exhibitors, industry partners, delegates, speakers and taking into 
consideration the impact of the COVID-19 pandemic on the industries. The event was scheduled to 
take place on 12-15 May but will now be rescheduled to 22 - 25 September 2021 at the Bangkok 
International Trade and Exhibition Center, Bangkok. 

 

The safety of our participants and colleagues is our first priority, and we believe that these revised 
dates will allow more time for normality and confidence to return to the marketplace, for travel 
restrictions to be eased and that better all-round conditions will allow for an excellent show.  In the 
meantime, we will be launching a digital platform to facilitate unlimited engagement among the 
industry, promoting on-going communication and opportunities to keep up-to-date in the lead-up to 
the show. The organising team will reach out to all participants regarding detailed arrangements in 
due course.   
 

We wish to thank those who participate and support Subcon Thailand and we greatly appreciate your 
patience and understanding and apologize for any inconvenience. We remain fully focused on 
delivering an event of enhanced quality, with more exhibitors and qualified trade buyers to make your 
participation a huge success. 

Should you have any questions or concerns, please contact the Subcon Thailand Team at:  
Intermach-th@informa.com 

Please follow our official channels for the updated information: 

• Website: www.subconthailand.com    
• Facebook: www.facebook.com/subconexhibition 
  

Yours faithfully, 
The Co-Organizer of Subcon Thailand 
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กรุงเทพ, ประเทศไทย - 26 เมษายน 2564 

เร่ือง : ประกาศเลื่อนวันจัดงาน ซับคอน ไทยแลนด ์2021 

เรียน ผู้เข้าร่วมออกงาน และผู้สนับสนุนการจัดงาน ซับคอน ไทยแลนด ์2021 

 

สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สมาคมส่งเสริมการรบัช่วงการผลิตไทย และ อิน

ฟอรม์า มารเ์ก็ตส ์คณะผูจ้ดังาน ซบัคอน ไทยแลนด ์ กาํหนดการจดังานใหม่เป็น วันพุธที่ 22 ถึง วันเสารท์ี่ 25 

กันยายน 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส 

COVID-19 ทัง้นี ้คณะผูจ้ดังานฯ ไดมี้การหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง โดยพิจารณาถึงความจาํเป็นในการเฝ้า

ระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ขอ้จาํกัดในการเดินทางและยังคาํนึงความปลอดภัยของผูร้่วมงานและทีมงาน

เป็นสาํคญั 

คณะผูจ้ดังานฯ เชื่อมั่นว่าการเลื่อนการจดังานในครัง้นี ้จะช่วยใหเ้รามีเวลาประเมินสถานการณต่์างๆ ให้

ดีขึน้ และสรา้งความเชื่อมั่นดา้นความปลอดภยัใหแ้ก่ภาคอุตสาหกรรม อีกทัง้เสริมสรา้งความพรอ้มในทุกๆ ดา้น

ใหดี้ยิ่งขึน้สาํหรบัผูเ้ขา้ร่วมออกงานและผู้เข้าเยี่ยมชมงาน คณะผูจ้ัดงานฯ จะทาํการติดต่อกับทุกท่านเพื่อแจ้ง

รายละเอียดและข่าวสารเก่ียวกับการจัดงานฯ อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันเราจะมีแพลตฟอรม์ดิจิทัล ที่

ออกแบบมาเพื่อใหผู้ซ้ือ้เชื่อมโยงกบัผูแ้สดงสินคา้โดยเฉพาะในช่วงสถานการณปั์จจบุนัและมีโอกาสในการติดตาม

ข่าวสารลา่สดุในภาคอตุสาหกรรม 

คณะผูจ้ดังานฯ ขอขอบคณุผูเ้ขา้ร่วมออกงาน และผูส้นบัสนุนการจดังาน ซบัคอน ไทยแลนด ์2021 ทุก

ท่าน ที่เขา้ใจในสถานการณท์ี่เกิดขึน้ ผูจ้ดังานฯ มุ่งมั่นที่จะยกระดบัและพฒันาการจดังานใหมี้ประสิทธิภาพและ

คณุภาพสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง เราหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดพ้บทกุท่านอีกครัง้ในเดือนกนัยายน 

หากท่านมีคาํถามหรือขอ้สงสยั สามารถติดต่อเจา้หนา้ที่ผูป้ระสานงานและดแูลการจดังาน ซบัคอน ไทย

แลนด ์ไดท้ี่ Intermach-th@informa.com และท่านยงัสามารถติดตามข่าวสารและขอ้มลูลา่สดุของการจดังานไดท้ี่ 

• เว็บไซต:์ www.subconthailand.com  

• เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/subconexhibition  

ขอแสดงความนบัถือ 

คณะผูจ้ดังาน ซบัคอน ไทยแลนด ์  
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