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8-9 DEC 2021 
at Thailand Science ParkVisitor Registration - การลงทะเบียนเข�าชมงาน

Register as visitor to create your profile 
After you submit, a confirmation email 
will be sent to you to verify. 

ลงทะเบียนเพ�่อสร�าง Visitor Profile ของคุณ 
เมื่อลงทะเบียนเสร็จจะมีอีเมล�เพ�่อให�คุณยืนยัน

 

1 Use email and password to login 
to your profile and online Exhbition 

ใช� email และ password ท่ีคุณใช�ลง
ทะเบียนเพ�อ่เข�าสู�ระบบงานนิทรรศการ
ออนไลน�

2

REMARKS  : Please check your inbox 
to VERIFY (the email could be in your 
Junk Folder also check there)

หมายเหตุ : เม ื ่อลงทะเบียนแล�วกรุณา
เช็คอีเมล�ที ่ถ ูกส�งไปยัง inbox ของคุณ
เพ่ ือ VERIFY (กรุณาเช็ค Junk Folder
 ในกรณีท ี ่ ไม � เจออีเมล �ใน Inbox)
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at Thailand Science ParkTabs & Buttons Functions - หน�าที่ของป�ุ��มต�างๆ

3 Once you login, you will land on Virtual Directory page. Please find the instruction below for the  Fucntion of Tabs and Buttons 
on Virtual Directory 

เมื่อคุณ login เข�ามาคุณจะเข�ามาที่ Virtual Directory หน�าที่ของแถบและป�ุมบน Virtual Directory ตามภาพด�านล�าง

Browse Tab 
- Contains all exhibitors.
                         

My Participation Tab 
- All activities you register to participate
    will be kept here. 
                         

แถบ Browse
- บร�ษัทท่ีร�วมงานจะถูกแสดงในหน�าน้ี
                         

Searching Tab 
- You can type in the name of companies
   or Type of buiness and products here.
                         แถบ ค�นหา
- คุณสามารถพ�มพ�หารายช่ือบร�ษัท 
ประเภทธุรกิจ หร�อ ประเภทสินค�าได�ท่ีน่ี
                         

Company Profile Tab 
- You can view profile of each company
   here by clicking on the name or logo.
                         แถบข�อมูลบร�ษัทที่ร�วมออกงาน
- คุณสามารถดูรายละเอียดข�อมูลของบร�ษัท
  ท่ีเข�าร�วมออกงานโดยการกดท่ีช่ือหร�อโลโก�

แถบ My Participation 
- กิจกรรมท่ีคุณได�ลงทะเบียนเข�าร�วมไว�
    จะถูกเก็บไว�ท่ีน่ี ตามหมวดหมู�     

Update Profile Tab 
- Your can update your personal 
     information here.
                         แถบ Update Profile
- คุณสามารถแก�ไขข�อมูลส�วนตัวของคุณ
    ได�ท่ีน่ี

Conference / Seminar Tab 
- You can find conference or Seminar 
    sessions you would like to join here. 
    
                         
แถบ Conference / Seminar
- คุณสามารถลงทะเบียนเข�าร�วมสัมมนาท่ี
    คุณสนใจได�ท่ีน่ี

Pitching / Workshop Tab 
- You can find Pitching or Workshop
    sessions you would like to join here. 
    
                         
แถบ พ�ชชิ�ง / เว�ร�กช็อป
-  ค ุณสามารถลงทะ เบ ียนเข � าร �วม
  พ�ชชิ�ง / เว�ร�กช็อป ท่ีคุณสนใจได�ท่ีน่ี

Onsite Biz Clinic Tab 
- You can find Biz Clinic sessions 
    you would like to join here. 
    
                         
แถบ คลินิคธุรกิจนวัตกรรม
- คุณสามารถลงทะเบียนเข�าร�วม
   คลินิคธุรกิจนวัตกรรม ที่คุณสนใจได�ที่นี่

Onsite Business Matching Tab 
- You can find companies your would
    to book Business Matchign with here.    
                         แถบ เจรจาธุรกิจออนไซด�
- คุณสามารถลงทะเบียนเข�าร�วมเจรจาธุรกิจ
  กับบร�ษัทออนไซด�ที่คุณสนใจได�ที่นี่

Onsite Exhibition Tab 
- You can find onsite exhibition floor
    plan and exhibitor list here.
                         แถบ นิทรรศการออนไซด�
- คุณสามารถดูผังนิทรรศการออนไซด�และ
   รายชื่อผู�แสดงสินค�าออนไซด�ได�ที่นี่

Hall 1

Hall 3

Hall 1

Hall 2

Hall Selection Button
- You can view exhibitors in each hall by
    using this hall filter dropdown menu.
                      ป�ุม ค�นหาฮอล�ลจัดแสดง
- คุณสามารถดูรายช่ือของผู�ออกงานแต�ละ
  ฮอล�ลได�ด�วยการเลือกจากเมนูน้ี
                         

Business Matching Hall Button
- You can come to the Business matching
   Hall to view all Exhibitor profiles and to make
   appointment.
                      ป�มุฮอล�ลเจรจาธุรกิจ
- คุณสามารถดูข�อมูลของผู�ออกงานท้ังหมด
  ได�ท่ีน่ีและสามารถลงตารางนัดหมายได�
                         

Dropdown Menu Button
- You can view all tabs by clicking on your
   profile picture (useful when view on mobile
  devices.)
                      ป�ุมแสดงแถบเมนูทั้งหมด
- คุณสามารถดูแถบท้ังหมดได�ด�วยการกดท่ี
  รูป profile ของคุณ (เหมาะสำหรับผู�ท่ีเข�า
  ชมงานโดยการใช�มือถือ

Virtual Booth Button
- You can view each company virtual booth
    by clicking this button.
                      
ป�ุมบูธแสดงสินค�าออนไลน�
- คุณสามารถเข�าชมบูธออนไลน�ของแต�ละ
  บร�ษัทโดยการกดป�มุน้ี

Seminar Theatre Button
- You can view recorded seminar
    workshop sessions here. 
                      
ป�ุมห�องประชุมสัมมนา
- คุณสามารถเข�าชมบันทึีกว�ดิโอการสัมมนา
   เว�ร�กช็อป ได�จากท่ีน่ี

Business Matching Button
- You can book time slot to make 
    appointment with each company here.
                      
ป�ุมเจรจาธุรกิจออนไลน�
- คุณสามารถสร�างกำหนดการนัดหมาย
   เพ�อ่เจรจาธุรกิจกับแต�ละบร�ษัทได�ท่ีน่ี
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Click on “Conference / Seminars” tab for a dropdown menu then click 
“Conference / Seminar Registration” tab. All seminar sessions will be shown 
here for you to register. You can click and register on seminars you are interested 
in and choose how you would like to participate “ONLINE” or “ONSITE”

กดที่แถบ Conference / Seminar Registration เพ�่อเลือกสัมมนาที่คุณสนใจจากนั้น
กดลงป�ุม Register ซึ่งจะมีหน�าต�างให�เลือกว�าจะเข�าร�วมแบบ ONLINE หร�อ ONSITE

 
1 2 Once you register there will be an 

email sent to you with appointment  for 
you to put into your calendar.All seminars 
you have registered for will be kept in 
“My Paticipation”tab

เมื่อคุณลงทะเบียนเสร็จจะมีemail พร�อม
กำหนดการนัดหมายเพ�่อให�คุณบันทึกลงใน
ปฏิทินของคุณ และ สัมมนาท่ีคุณลงทะเบียนเข�า
ร�วมจะอยู�ใน “My Participation” tab ของคุณ

Email with Appointment

1
2

3
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You can use the search bar to search for Conference / Seminar sessions you are interested in by typing in the topic of seminar 
or you can filter by Date or Rooms from the dropdop menus. 

คุณสามารถค�นหาหัวข�อสัมนาท่ีสนใจโดยการใช� search bar หร�อค�นหาด�วย วันจัดสัมมนา หร�อ ห�องท่ีจัดสัมมนาได�
3

Search by name, type seminar
name in the search bar 
ค�นหน�าด�วยชื่อโดยการพ�มพ�ชื่อสัมมนา
ในช�องค�นหา

Filter by Date
ค�นหาด�วยวันจัดสัมมนา 

Filter by Room
ค�นหาด�วยห�องจัดสัมมนา 

Filter by Type
ค�นหาด�วยประเภทของสัมมนา 
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Conference / Seminar - สัมมนา
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4 You can join Seminar Session by clicking on “Join Session” button for ONLINE  and Click on “Check in” button for 
ONSITE (at the ONSITE Seminar Room please show the registration on your phone to staffs to VERIFY)

คุณสามารถเข�าร�วมสัมมนาได�จาก Profile ของคุณโดยการกดป�ุม “Join Session” สำหรับ ONLINE และกดป�ุม “Check in” สำหรับ 
ONSITE (กรุณาแสดงการลงทะเบียนจากหน�า Profile ของคุณแก�เจ�าหน�าที่หน�าห�องสัมมนา ONSITE เพ�่อยืนยัน )
        

Mobile Computer

Click here
for ONLINE

Click here
for ONSITE

Please give us your
feedback after you have
joined seminar sessions 
กรุณากรอกแบบสอบถามหลัง
จากที่คุณได�เข�าร�วมสัมมนาเพ�่อ
การปรับปรุงที่ดีข�้นในอนาคต
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Workshop - เวิร์กช็อป
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Click on “Workshop” tab for a dropdown menu then click “Workshop 
Registration” tab. All Workshop sessions will be shown here for you to 
register. You can click register on workshop sessions you are interested 
and choose how you would like to participate “ ONLINE” or “ONSITE”

กดที่แถบ Workshop Registration เพ�่อเลือก Workshop ที่คุณสนใจจากนั้น
กดลงป�มุ Register ซ่ึงจะมีหน�าต�างให�เลือกว�าจะเข�าร�วมแบบ ONLINE หร�อ ONSITE

 
1 2 Once you registered a comfirmation

email will be sent to you with appointment 
for you to put into your calendar.
All workshops you have registered for will 
be kept in your “My Paticipation”tab

เมื่อคุณลงทะเบียนเสร็จจะมี email พร�อม
กำหนดการนัดหมาย เพ�่อให�คุณบันทึกลงใน
ปฏิทินของคุณ และ Workshop ที่คุณลง
ทะเบียนเข�าร�วมจะอยู�ในแถบ “My Participation” 
ของคุณ

1

2

3
Email with appointment
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You can use the search bar and filter to search for Workshop sessions you are interested in by typing the topic of 
workshop sessions in the search bar, or you can filter by Date or Rooms from the dropdop menus. 

คุณสามารถค�นหาหัวข�อเว�ร�กช็อปที่สนใจโดยการใช� search bar หร�อ filter ด�วยวันจัด หร�อ ด�วยห�องที่จัดเว�ร�กช็อปได� 
3

Search by name, typing workshop
session name in the search bar 
ค�นหาด�วยชื่อโดยการพ�มพ�ชื่อ
Workshop ในช�องค�นหา

Filter by Date
ค�นหาด�วยวันจัด Workshop 

Filter by Room
ค�นหาด�วยห�องจัด Workshop

Filter by Type
ค�นหาด�วยประเภท Workshop
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4 You can join Workshop Session by click on “Join Session” button for ONLINE  and Click on “Check in” button for 
ONSITE (at the ONSITE Workshop Room please show the registration on your phone to staffs to VERIFY)

คุณสามารถเข�าร�วมเว�ร�กช็อปได�จาก Profile ของคุณโดยการกดป�ุม “Join Session” สำหรับ ONLINE และกดป�ุม “Check in”
สำหรับ ONSITE (กรุณาแสดงการลงทะเบียนจากหน�า Profile ของคุณแก�เจ�าหน�าที่หน�าห�องเว�ร�กช็อป ONSITE เพ�่อยืนยัน)
        

Mobile Computer

Click here
for ONLINE

Click here
for ONSITE Please give us your

feedback after you have
joined Workshop sessions 
กรุณากรอกแบบสอบถามหลัง
จากที่คุณได�เข�าร�วมเว�ร�กช�อปเพ�่อ
การปรับปรุงที่ดีข�้นในอนาคต
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Click on “ Onsite Biz Clinic” tab, the list of Biz Clinic topics will appear on the right. You can click on the topic area 
to call out detial card.
    
กดที่แถบ Onsite Biz Clinic เพ�่อเลือกหัวข�อที่คุณสนใจจากกดนั้นบร�เวณแถบหัวข�อเพ�่อเร�ยกดูรายละเอียดของหัวข�อ

 

1

1.2 Click to call out detial card
กดเพ�่อเร�ยกหน�าต�างข�อมูล

1.1
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Click on “ Book” tab, to call out calendar, then click on color tab to call out the time slots.

กดที่ป�ุม “Book” ปฎิทินจะปรากฎข�้น ให�กดแถบสีเพ�่อเร�ยกตารางเวลาที่จะทำการจองข�้นมา2

2.1

2.2
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Once you click on the time slot there will be a pop up window with detail of booking 
appeared, then click on “Book” button. A confirmation email will be sent to you with 
appointment for you to put into your calendar
    
เม่ือคุณกดแถบช�วงเวลาท่ีคุณต�องการจะมีหน�าต�างพร�อมรายละเอียดการจองให�คุณกดยืนยัน กดแถบ 
“Book” หลังจากน้ัน จะมี email ยืนยันพร�อมกำหนดการนัดหมาย เพ�อ่ให�คุณบันทึกลงปฎิทินของคุณ 

3

3.2

3.1

Email with appointment3.3
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Mobile Computer

4 Your booking will be kept in “My Participation” under “Onsite Biz Clinic Schedule” section.

รายละเอียดของคุณจะถูกบันทึกไว�ใน “My Participation” ส�วน “Onsite Biz Clinic Schedule”

Click profile
picture for 

dropdown menu

4.3

4.2 4.5
4.4

4.2

4.3

4.4
4.5

4.1
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HTT Platform facilitates exhibitors and vistiors to use online Business Matching 
funciton for 12 months. Visitors can make appointment at their convenient according to 
time slots in BM calendar which Exhibitors set on their profiles.

HTT Platform จัดเตร�ยม Online Business Matching ให�ผู�เข�าชมงานและผู�จัดแสดงสินค�าได�นัดพบ
พ�ดคุยได�ตลอด 12 เดือน ซึ่งผู�เข�าชมงานสามารถนัดหมายได�จากตารางเวลาของผู�จัดแสดงสินค�าแต�
ละรายที่ได�จัดเตร�ยมไว�ให�ตามความสะดวก

At “Browse” tab list of exhibitors profiles are here for you to view.  Click on “Business matching” button, a calendar window
will be pop up. You can choose available time slots to make appointment with exhibitor you are interested in doing business with.

ท่ีแถบ Browse จะมีรายช่ือผู�จัดแสดงสินค�าให�เลือกท่ีจะนัดหมายด�วย ให�คุณกดป�มุ Business Matching จากน้ันจะมีปฎิทินปรากฎข�น้มาเพ�อ่ให�
เลือกเวลาที่ต�องการนัดหมายกับบร�ษัทผู�จัดแสดงสินค�าที่คุณสนใจ
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Email with appointmentOnce you confirm an appointment, a confirmation email will be sent to you with 
appointment for you to put into your calendar.

เม่ือคุณกดยืนยันท่ีจะทำการนัดหมาย จะมี email ยืนยันพร�อมกำหนดการนัดหมาย เพ�อ่ให�คุณบันทึก
ลงในปฎิทินของคุณ 
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3 Your booking will be kept in “My Profile ” section  under “Online Business Matching Schedule” section.

รายละเอียดของคุณจะถูกบันทึกไว�ในส�วน “My Profile” ส�วน “Online Business Matching Schedule”

Click this button to make video call
when the appointment time is due

กดป�ุมนี้เพ�่อว�ดิโอคอลเมื่อถึงเวลา
นัดหมาย

3.1

3.3

Online Business Matching Schedule3.2



Organised by

How to register to praticipate Health Tech Thailand 2021 activitiesHow to register to participate Health Tech Thailand 2021 activities

Onsite Business Matching - เจรจาธุรกิจออนไซด์

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข�าร�วมกิจกรรมในงาน Health Tech Thailand 2021ขั้นตอนการลงทะเบียนเข�าร�วมกิจกรรมในงาน Health Tech Thailand 2021

8-9 DEC 2021 
at Thailand Science Park

LINE ID @healthtechthailand+6625647200 ext 5555 www.healthtech-thailand.com

HTT onsite Business Matching will be held at Thailand Science Parks on December 8-9 2021 wtih 
Business Matching rooms for you to book and meet with exhibitors you would like to become 
business partners with.

สำหรับ HTT Business matching onsite จะจัดที่อุทยานว�ทยาศาสตร�ประเทศไทย ณ Grand Hall ในบร�เวณ 
Business Matching Zone จะมีห�องให�คุณได�จองเพ�่อืนัดพบพ�ดคุยกับผู�จัดแสดงสินค�าท่ีคุณต�องการจะทำธุรกิจด�วย

For onsite Business Matching please go to “Activities to Participate” section then click on “Onsite Business Matching 
Booking” tab. There will be list of rooms which you can book to meet with exhibitors appear on the right.

สำหรับการพบและพ�ดคุย Business Matching Onsite ให�คุณกดที่ ส�วน “ Activities to Participate” จากนั้นกดแถบ “Onsite Business 
Matching Booking” ซึ่งจะมีรายชื่อห�องที่ท�านสามารถจองเพ�่อพ�ดคุยกับบร�ษัทผู�จัดแสดงสินค�าที่ท�านสนใจได�   
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2 Click on “ Book” tab, to call out calendar, then click on color tab to call out the time slots.

กดที่ป�ุม “Book” ปฎิทินจะปรากฎข�้น ให�กดแถบสีเพ�่อเร�ยกตารางเวลาที่จะทำการจองข�้นมา

2.1
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Click on “Time slot” a pop up window will appear, you can choose an exhibitor company you would like to meet 
with from a dropdown menu.
 
เมื่อคุณกดแถบเวลานัดหมายจะมีหน�าต�างให�ท�านเลือกบร�ษัทที่ท�านต�องการที่จะนัดพบพ�ดคุยดัวยจาก dropdown menu 
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Once you choose the company you would like to meet,  proceed to click “Book” button then click “Yes” to comfirm.
A comfirmation email with appointment will be sent to you for you to put it in your calendar.
  
เมื่อคุณได�เลือกบร�ษัทที่ต�องการนัดพบเพ�่อเจรจาธุรกิจแล�วให�กดป�ุม “Book” และ “Yes” เพ�่อยืนยันจากนั้นจะมี email พร�อมกำหนด
การนัดหมาย ส�งให�คุณเพ�่อบันทึกลงปฎิทินของคุณ
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5 Your booking will be kept in “My Participation” under “Onsite Business Matching Schedule” section. Please show the 
appointment to onsite staffs for them to assist you to meet with exhibitor.

รายละเอียดของคุณจะถูกบันทึกไว�ใน “My Participation” ส�วน “Onsite Business Matching Schedule”  กรุณาแสดงการนัดหมาย
ต�อเจ�าหน�าที่ประจำ Business Matching Room เพ�่อช�วยเหลือในการเข�าพบกับบร�ษัทที่คุณนัดหมายไว�
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