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ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 

อิมแพ็คเตรียมจัด 2 งานแฟร์ก่อสร้างยิ่งใหญ่แห่งปี  

 “อินเตอร์แมท อาเซียน 2018” และ “คอนกรีต เอเซีย 2018” 

พลิกโฉมวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในยุค 4.0 

 

กรุงเทพฯ - 7 สิงหาคม 2561 : อิมแพ็คเตรียมจัดงาน “อินเตอร์แมท อาเซียน 2018” และ “คอนกรีต เอเชีย 2018” 

พร้อมกัน ดันเป็นงานมหกรรมด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยมีบริษัทและแบรนด์ชัน้

น าด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างกว่า 500 ราย ร่วมโชว์ไฮไลท์นวัตกรรมก่อสร้างยุค 4.0 รองรับการเติบโตในโครงการ

ก่อสร้าง และเมกะโปรเจ็คต่างๆ ทัง้ในประเทศ และอาเซียน บนพืน้ที่แสดงสินค้ารวมกว่า 21,500 ตารางเมตร คาด

มีผู้เข้าชมงานกว่า 9,000 ราย จาก 14 ประเทศ ในระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2561 ณ อาคาร 5-7 ศูนย์แสดงสินค้า

และการประชุม อิมแพค็ เมืองทองธานี และลานแสดงสินค้ากลางแจ้ง P5   

ภายในงานแถลงความพร้อมการจัดงานดังกล่าว นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส ผู้ช่วยปลดักระทรวงคมนาคม ได้กลา่วถึง

แผนการลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐานของกระทรวงคมนาคม ซึง่รวมถึงแผนส าหรับการก่อสร้างอาคารและการยกระดบัเครือข่าย

การคมนาคมให้สอดคล้องกบัความต้องการของประเทศในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยมีวงเงินลงทนุรวม 2.31 ล้านล้านบาท จาก 20% 

ของ GDP ซึ่งส่งผลให้เกิดการขยายตวัของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย และส่งผลให้เกิดการจ้างงานในประเทศไทยอย่างเป็น

รูปธรรม  

นอกจากนี ้นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข กรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ยงัได้

กล่าวว่า “เพ่ือตอกย า้ความมัน่ใจให้กบัผู้ ท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมก่อสร้าง สมาคมอตุสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

เจ้าภาพร่วมจดังาน INTERMAT ASEAN 2018 จึงก าหนดจดัให้มีการเสวนาผู้ รับเหมารายใหญ่ และการประชุมประจ าปีของ

สมาพนัธ์สมาคมการก่อสร้างแหง่อาเซียน (ACF) เพ่ือก่อให้เกิดการลงทนุในตลาดของประเทศไทยมากขึน้” 

ด้าน นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อ านวยการส านกังานสง่เสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ที
เสบ็ กลา่ววา่ “โครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ตา่งๆ ในภมูิภาคจะท าให้ไทยเป็นศนูย์กลางการคมนาคมท่ีส าคญั ดงันัน้การ
ท่ีงาน INTERMAT ASEAN และ Concrete Asia 2018 จัดขึน้พร้อมๆ กัน ย่อมช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ประเทศไทย  ส านักงาน
สง่เสริมการจดัประชมุและนิทรรศการจึงมีความยินดีท่ีร่วมสนบัสนนุมาอย่างตอ่เน่ือง และมัน่ใจวา่งานดงักลา่วจะสร้างความส าเร็จระยะ
ยาวของอตุสาหกรรมการก่อสร้าง และคอนกรีตในระดบัภมูิภาคเอเชีย อยา่งยัง่ยืนตอ่ไป” 
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มร. ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ จ ากัด กล่าวว่า “จากข้อมลูของ BCI Media 

Group พบว่า อตุสาหกรรมก่อสร้างมีมลูค่ารวมกว่า 250 พนัล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นผลมาจากการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

อย่างรวดเร็ว ดงันัน้ งานอินเตอร์แมท อาเซียน และงานคอนกรีต เอเชีย จึงถกูจดัขึน้เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจในภมูิภาค โดย

การจดังานครัง้นี ้มีบริษัทและแบรนด์ชัน้น าด้านอตุสาหกรรมก่อสร้างเข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า  500 แห่ง จาก 14 ประเทศ อาทิ 

ออสเตรเลีย จีน ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน นอร์เวย์ ตุรกี อินเดีย อิตาลี เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไทย สหราชอาณาจักร และ

สหรัฐอเมริกา ซึง่สะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือมัน่ของตลาดด้านการจดัแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจส าหรับอตุสาหกรรมก่อสร้าง” 

“งานอินเตอร์แมท อาเซียน 2018 และงานคอนกรีต เอเชีย 2018 นี ้จะเป็นกุญแจส าคญัท่ีช่วยท าให้เกิดการเจรจาธุรกิจ และ

ตอบโจทย์ในการท างานด้านอตุสาหกรรมก่อสร้างและคอนกรีตได้อยา่งครบวงจรท่ีสดุ ซึง่จะจดับนพืน้ท่ีแสดงสินค้ารวม 21,500 

ตารางเมตร ซึ่งแบ่งเป็นส่วนการแสดงสินค้าใน 4 กลุ่ม ได้แก่ สินค้าและเทคโนโลยีประเภทงานขนย้ายดินและการรือ้ถอน / 

ระบบการยก การเคลื่อนย้าย และการขนส่ง / งานอาคารและสถานท่ี / งานถนน งานเหมืองแร่ และงานรากฐาน / การผลิต

คอนกรีต  รวมถึงการจัดสมัมนาวิชาการจากผู้ เช่ียวชาญในอุตสาหกรรมท่ีจะช่วยให้ผู้ เข้าร่วมงานเข้าใจภาพรวมธุรกิจ และ

มองเห็นโอกาสในการท าตลาดก่อสร้างได้อย่างมีศักยภาพ โดยมีองค์กรต่างๆ ท่ี จะเข้าร่วมอภิปรายในงาน อาทิ สมาคม

อตุสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ สมาพนัธ์สมาคมการก่อสร้างอาเซียน (ACF) กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการ

เหมืองแร่ สมาคมสง่เสริมความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน (ประเทศไทย) สมาคมสง่เสริมความปลอดภยัและอนามยัใน

การท างาน (ประเทศไทย) International Powered Access Federation และสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย 

นอกจากนี ้ยงัมีพืน้ท่ีสาธิตกลางแจ้งกว้างขวางถึง 3,000 ตารางเมตร ส าหรับจดักิจกรรมเวิร์คช้อปเพื่อดงึดดูผู้ เข้าร่วมชมงานให้

มาสมัผสักบัขมุพลงัและประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร พร้อมอปุกรณ์รุ่นใหม่ล่าสดุ ส าหรับการท างานในชีวิตจริงจากแบรนด์ชัน้

น า  เช่น  STIT, COFFRAL FORMWORLS & SCAFFOLDS, Tun Engineering, Concrete Décor, BHS-Sonthofen GmbH, 

Rep Floor  เป็นต้น” มร.ลอย กลา่วสรุป 

 

ทัง้นี ้งาน “อินเตอร์แมท อาเซียน 2018” และ “คอนกรีต เอเชีย 2018” จะจัดขึน้ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2561 ณ 

อาคาร 5-7 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และพืน้ที่ลานกลางแจ้งริมทะเลสาบเมืองทอง

ธานี  
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ส่ือมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่ ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายโครงการ บริษัท อมิแพค็ เอก็ซบิช่ัิน แมนจเม้นท์ จ ากัด 

โทร. 0-2833-5308 / 081-1356886 (หนิง กญัญ์สิริ)  

 

เกี่ยวกับงาน 

INTERMAT ASEAN 2018 เป็นงานแสดงสินค้าด้านการก่อสร้าง และการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระดบัอาเซียน มุ่งเน้นไปท่ี 5 ภาค

สว่นหลกั ได้แก่ การขดุดินและรือ้ถอน ถนน เหมืองแร่ อาคารและการขนย้าย การจดัการและการขนสง่ ซึง่งานนีจ้ะเป็นโอกาสท่ีได้อพัเดท

เทรนด์ในอตุสาหกรรมก่อสร้าง รวมถึงผลิตภณัฑ์ เคร่ืองจกัร วสัดอุปุกรณ์รุ่นใหม่ลา่สดุจากบริษัท และแบรนด์ชัน้น ากวา่ 5,000 บริษัทใน

ประเทศไทย 

Concrete Asia 2018  เป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมระดับนานาชาติส าหรับอุตสาหกรรมคอนกรีตและการก่อสร้างอาคาร ท่ี

รวบรวมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดส าหรับผลิตภัณฑ์วัสดุ อุปกรณ์คอนกรีต พืน้ผิวคอนกรีต การตกแต่งคอนกรีต ปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง 

เคร่ืองจกัรกลหนกั เทคโนโลยี และเทคนิคการก่อสร้าง  

เก่ียวกับผู้จัดงาน 

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ จ ากัด บริษัทชัน้น าด้านการจดังานแสดงสินค้าของ

ประเทศไทย ท่ีให้บริการจัดงานแสดงสินค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ งานแถลงข่าว งาน

ประชุม และกิจกรรมพิเศษต่างๆ โดย    อิมแพ็คได้รับการยอมรับและเช่ือมัน่ในความเช่ียวชาญ

ด้านการจัดแสดงนิทรรศการทัง้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทัง้ในรูปแบบพบปะเจรจา และ

ช่องทางดิจิทัล รวมถึงท างานร่วมกับองค์กรการค้าระดับนานาชาติ ผู้ จัดงาน และบริษัทใน

อตุสาหกรรมต่างๆ ทัว่โลก ซึง่อิมแพ็คจะช่วยคณุสร้างเครือข่ายอย่างมืออาชีพท่ีมีทกุอย่างครบจบ

ในที่เดียว ข้อมลูเพิ่มเติมสามารถดไูด้ท่ีเวบ็ไซต์ www.impact.co.th.  

บริษัท คอมเอ็กซ์โพเซียม จ ากัด เป็นหนึ่งในผู้จัดงานชัน้น าระดบัโลกท่ีเป็นเจ้าภาพจัดงาน 

B2C และ B2B มากกว่า 177 งาน ในอตุสาหกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ อาหาร การเกษตร สินค้า

อุปโภคบริโภค อีคอมเมิร์ซ แฟชั่น ความปลอดภัย ดิจิทัล อุตสาหกรรมก่อสร้าง งานเก่ียวกับ

เทคโนโลยีต่างๆ เลนส์ และการขนส่ง โดยงานภายใต้การจัดการของ COMEXPOSIUM มี

ผู้ เข้าร่วมงานมากกว่า 3 ล้านคน และมีผู้ เข้าร่วมจดัแสดงงาน 45,000 บริษัท ใน 30 ประเทศทัว่

โลกในแต่ละปี  COMEXPOSIUM  มีส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ท่ีประเทศฝร่ังเศส โดยมีพนกังานกว่า 

800 คน ใน 16 ประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย แคนาดา จีน เดนมาร์ค เยอรมนั อินเดีย อินโดนีเซีย 

http://www.impact.co.th/
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ญ่ีปุ่ น เม็กซิโก สิงคโปร์ สเปน สวีเดน เอมิเรตส์ องักฤษ และอเมริกา โดยมีเป้าหมายในการเป็น

ตวักลางในการเช่ือมผู้คนและธุรกิจเข้าด้วยกนั  ข้อมลูเพิ่มเติม www.comexposium.com  

 


