
THMA  WILL HOST BUSINESS MATCHING  WITH VIETNAMESE     

HOTEL  ENTREPRENEURS AT NEW WORLD SAIGON HOTEL 

HOCHIMINH CITY BETWEEN 18 – 20 AUGUST 2015 

Bangkok:  Mr. Kamol Ratanavirakul announced that Thai Hotel and Hospitality Management 

Association planned to organize the first business matching for Thai hotel supply chain cluster in 

Vietnam.  As tourism in Vietnam is growing and there will be minimum of 3,000 new hotel 

rooms opened in 2015, it is good opportunity for Thai manufacturers of hotel supply and 

equipment to open new market in Vietnam.  The business matching session will be table top 

discussion with space for display sample goods and catalogue for each manufacturer.  The event 

will be organized in Grand ballroom, New World Saigon Hotel, Hochiminh City on August 19, 

2015. The business matching event is fully supported by Department of International Trade 

Promotion.  

 THMA will invite 20 – 25 suppliers from Thailand  such as hotel equipment, accessories, 

bed and linen, curtain, towels, cutlery, glassware, hotel amenities, spa products, hotels and hotel 

management and consultant,  etc.  Participants from Thailand will be Darling bedding, Feeling 

Care, K H T Central Supply, Infinity Hotel and resort, etc.  It is expected that over 120 

Vietnamese hotel owners and executives will be invited for the business matching.    A gala 

reception dinner will also be hosted by Department of International Trade Promotion, and invited 

guests will be from Vietnamese hotel entrepreneurs, Thai delegates, and representative from Thai 

Trade center in Hochiminh City and the local media and press. 

 Interested companies can contact Thai Hotel and Hospitality Management Association. 

Email: thma2555@gmail.com or Mobile: 08 1615 2333 for registration and more information.  
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สมาคมการบริหารโรงแรมไทย เตรียมเจาะตลาดเวยีตนาม  จัดเวทีคู่ค้าธุรกจิ Business 

matching สําหรับสินค้าเกีย่วกบัโรงแรม SME Hotel cluster supply chain  คร้ังแรกที่ 

โรงแรมนิวเวลิด์ ไซ่ง่อน  นครโฮจิมินห์ ประเทศเวยีตนาม  18 – 20 สิงหาคม 2558 

กรุงเทพฯ  นายกมล รัตนวิระกุล นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย แถลงว่า สมาคมฯได้

วางแผนเตรียมจดัเวทีคู่คา้ธุรกิจ Business matching คร้ังแรก ในประเทศเวียตนาม  เพราะเล็งเห็น

โอกาสการขยายตวัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และจาํนวนห้องพกัโรงแรมท่ีจะเปิดใหม่ใน

เวียตนามในปี 2015 อีกไม่นอ้ยกว่า 3,000 หอ้งพกั  ซ่ึงจะมีความตอ้งการสินคา้ เคร่ืองใช ้ภาชนะ

ต่าง ๆและอุปกรณ์ท่ีใชภ้ายในโรงแรมจาํนวนมาก   สมาคมฯ จึงวางแผนจดังาน เวทีคู่คา้ธุรกิจ  

ในบริเวณห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรม นิวเวิลด์ ไซ่ง่อน ประเทศเวียตนาม   ในวันที่  19 

สิงหาคม  2558   โดยการจดัพื้นท่ีเป็น Table top discussion สําหรับแต่ละบริษทั ซ่ึงสามารถนาํ

ตวัอยา่งสินคา้ไปแสดงได ้และ มีการนดัหมายลูกคา้เป็นการล่วงหนา้  การจดัเวที คู่คา้ธุรกิจใน

ประเทศเวียตนามในคร้ังน้ี  สมาคม การบริหารโรงแรมไทย ไดรั้บการสนับสนุน จากกรม

ส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ   

ทางสมาคมฯ จะนาํคณะผูป้ระกอบการจากไทยซ่ึงเป็นผูผ้ลิตสินคา้ เก่ียวกบัโรงแรม และ

เคร่ืองใช้ อุปกรณ์ต่างๆ อาทิ   เคร่ืองซักผา้  เฟอร์นิเจอร์ภายในโรงแรม  และนอกสถานท่ี  

ผา้ม่าน ผา้ปูท่ีนอน ผา้เช็ดตวั และผา้ต่าง ๆ ท่ีใช้ในโรงแรม ผลิตภณัฑ์สปา  เคร่ืองครัวและ

อุปกรณ์ครัว ชุดรับประทานอาหาร มีด ชอ้น ส้อม ชุดภาชนะชา กาแฟ เคร่ืองเงิน ตลอดจน 

โรงแรม  บริษทัท่ีปรึกษาการจดัการและ การตลาดโรงแรม จากไทยจาํนวน 20 – 25 ราย เช่น 

บริษัท  เค เอชที เซ็นทรัลซัพพลายส์ จํากัด  บริษัท ที่นอน ดาร์ลิ่ง ฯ จํากัด บริษัท ฟิลลิ่งแคร์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั  บริษทั อนิฟินิตี ้โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ฯลฯ สาํหรับคู่คา้ดา้นผูป้ระกอบการ 

โรงแรมในเวียตนาม คาดว่าจะเชิญผูป้ระกอบการโรงแรมจากเมิองท่องเท่ียวต่าง ๆในเวียตนาม

ประมาณ 120 ราย  ทางกรมฯส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ จะเป็นเจ้าภาพเล้ียงอาหารคํ่า

สาํหรับผูป้ระกอบการโรงแรมเวียตนาม ผูป้ระกอบการไทย เจา้หนา้ท่ีสํานกังานส่งเสริมการคา้

ระหว่างประเทศ นครโฮจิมินห์ และส่ือมวลชน ในเยน็วนัท่ี 19 สิงหาคม 2558 อีกดว้ย 

บริษทัท่ีสนใจร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อสมคัร หรือสอบถามเพิม่เติมไดท่ี้ สมาคมการ

บริหารโรงแรมไทย อเีมล์ thma2555@gmail.com หรือ โทรศัพท์เบอร์ 08 1615 2333 
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